UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jatov konaného dňa 21.12.2018
Uznesenie č. 1/12-2018
Návrh členov pracovných komisií a overovateľov zápisnice
Schvaľuje
1. Pani Dagmar KRUŽLÍKOVÚ a pána Miroslava VINCEHO do návrhovej komisie pre
spracovanie uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Pána Mgr. Jána JOZAFA a pána Stanislava PINTÉRA za overovateľov zápisnice zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Pani Zuzana MÉSÁROŠOVÚ za zapisovateľku
Uznesenie č. 2/12-2018
Schvaľuje
Zvýšenie príspevku v rámci Zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa
26.02.2003 jej Dodatok č. 17. Príspevok na rok 2019 do spoločného stavebného úradu je
stanovený, ako úhrada na obyvateľa z 1,69 € /obyv. na 1,98 € /obyvateľa.
Uznesenie č. 3/12-2018
Schvaľuje
a) Predložený návrh rozpočtu obce Jatov na rok 2019
b) Predložený návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Jatov na rok 2019
Berie na vedomie
a) Predložený návrh viacročného rozpočtu obce Jatov na roky 2020 a 2021
b) Predložený návrh viacročného rozpočtu ZŠ s MŠ Jatov na roky 2020 a 2021

Uznesenie č. 4/12-2018
Berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jatov k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 s
výhľadom na roky 2020 – 2021
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jatov na I. polrok 2019
Uznesenie č. 5/12-2018
Schvaľuje
Úpravu rozpočtu obce Jatov na rok 2018
Uznesenie č. 6/12-2018
Schvaľuje
V nezmenenom stave na volebné obdobie 2018-2022 „Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva, ktoré boli schválené dňa 31.5.2017 obecným zastupiteľstvom
uznesením č. 6/5-2017“

Uznesenie č. 7/12-2018
Obecné zastupiteľstvo neurčuje
A) Členov komisie: - stavebná, životné prostredie a verejný poriadok
B) Členov komisie: - športu, kultúry a vzdelávania
Uznesenie č. 8/12-2018
Berie na vedomie
A) Interpeláciu poslanca pána Miroslava Vinceho - oprava oplotenia cintorínu
B) Interpeláciu poslankyne pani Ing. Marty Zsolnaiovej – doručovanie kompletného materiálu
na zasadnutie obecného zastupiteľstva
C) Interpeláciu poslanca pána Mgr. Jána Jozafa – oboznámenie občanov obce s výmenou
dokladov z dôvodu zmeny časti obce
Uznesenie č. 9/12-2018
Berie na vedomie
Návrh poslankyne pani Ing. Marty Zsolnaiovej o vypracovanie nového Štatútu obce
a Rokovacieho poriadku
Uznesenie č. 10/12-2018
Ukladá
A) Vykonať kontrolu vnútorných smerníc obce týkajúcich sa obehu účtovných dokladov,
vedenia účtovníctva, inventarizácie majetku a hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce
Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce
Termín: 28.02.2019
B) Predložiť správu o kontrolnej činnosti za rok 2018
Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Termín: 28.02.2019

Hlasovanie poslancov za uznesenie
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci obecného zastupiteľstva

V Jatove, dňa 21.12.2018

Adriana MATÚŠEKOVÁ v.r.
starostka obce Jatov

