UZNESENIE
Č. V.
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sečovská Polianka
zo dňa 10. októbra 2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo uznesenie:

Uznesenie č. 40/V/2014
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zmenu znenia zásad hospodárenia obce s finančnými prostriedkami Obce Sečovská Polianka
v § 6 – Subjekty rozpočtového procesu, bod 1, písm. f v znení „Komisie zriadené OcZ“.
Uznesenie č. 41/V/2014
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
Zásady hospodárenia obce s finančnými prostriedkami Obce Sečovská Polianka.
Uznesenie č. 42/V/2014
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
nájomnú zmluvu a otváracie hodiny pre prevádzku obchodu s materiálom pre vodu, plyn,
kúrenie – p. Peter Mazár
Uznesenie č. 43/V/2014
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie č. 5/2014, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to z položky 637002
Konkurzy a súťaže Ocú na položku 642001 Príspevok ZMOS a iné v celkovej sume 200,- €.
Uznesenie č. 44/V/2014
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
žiadosť o poskytnutie dotácie pre ZO Slovenského zväzu chovateľov Sečovská Polianka na
usporiadanie chovateľskej výstavy v čiastke 300,- € z rozpočtu obce z položky 637002.
Uznesenie č. 45/V/2014
Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí
s prerokovaním žiadosti p. Zlatice Urbanovej po predložení súhlasného stanoviska všetkých
spoluvlastníkov nehnuteľností vedených na LV 287, k.ú. Sečovská Polianka, za predpokladu
spolupodieľania sa všetkých spoluvlastníkov na financovaní nákladov spojených so zmenou
územného plánu obce Sečovská Polianka.
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Uznesenie č. 46/V/2014
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
dodávateľov na realizáciu elektroinštalačných prác v školskej jedálni podľa predložených
ponúk:
1. Demontáž starých rozvodov – p. Makohus Pavol
2. Rozvody zásuvkové, svetelné, rozvádzač RH – p. Sopko Ján
3. Bleskozvod – p. Sopko Ján
4. Rozvody EPS – p. Makohus Pavol
5. Domáci rozhlas - p. Marek Vožňák

Zapísala:
Mgr. Alena Lengelová

MVDr. Marián Fedor
starosta obce

v.r.

Overovateľ uznesenia:
Ing. Ján Havran
Ján Hatala
Ing. Ján Michalenko

2

