UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.09.2015 na Obecnom úrade v Ratkovej

Uznesenie č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje Smernicu obce Ratková o postupe
pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.
Uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje Smernicu na rozpočtové opatrenia
v podmienkach obce Ratková.
Uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2015.
Uznesenie č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie a konštatuje, že
 hospodárenie Obce Ratková za I. polrok 2015 bolo podľa členenia finančného rozpočtu
nasledovné:
 príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 375 670 EUR, pri plnení na 55,61 %
k upravenému rozpočtu a výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 297 421 EUR,
pri plnení na 43,43 % k upravenému rozpočtu, s výsledkom hospodárenia + 78 249 EUR.


príjmy kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 0 EUR, pri plnení na 0 %
k upravenému rozpočtu a výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 4 999 EUR,
pri plnení na 1,10 % k upravenému rozpočtu, s výsledkom hospodárenia – 4 999 EUR.



príjmové finančné operácie boli realizované v čiastke 13 190 EUR, výdavkové finančné
operácie vo výške 0 EUR.

 rozpočtové hospodárenie Obce Ratková vykázalo v I. polroku 2015 prebytok hospodárenia
vo výške 73 250 EUR, vrátane finančných operácií 86 440 EUR.
b) schvaľuje Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Obce Ratková k 30.06.2015.
Uznesenie č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo presúva Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v I. polroku 2015
k prejednaniu na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu neprítomnosti hlavného
kontrolóra na aktuálnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo určuje osadenie trvalého dopravného značenia –
„Najvyššia dovolená rýchlosť“ na miestnej komunikácii v obci Ratková.

č. B31a (údaj 40) –

Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie finančných prostriedkov v sume vo výške do 15 000,- EUR
z rezervného fondu na financovanie opravy kotolne Základnej školy v Ratkovej.
Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Jána Chicha o odpustenie platby za dodávateľskú
faktúru č. 133/14 (spis. č. 386/2015).

Uznesenie č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Milana Čáka o výmenu zariadenia v obecnom
nájomnom byte (spis. č. 372/2015) z dôvodu zmeny klasifikácie kategorií bytov.

Bc. Ján Bobrovský
starosta obce

