
Uznesenie č. 1/12/2013  
z 18. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Zemplínske Hradište 

zo dňa 20.12.2013  
___________________________________________________________________ 

K bodu 3:  Kontrola uznesení z 15. zasadnutia OZ 
 
   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Zemplínske Hradište podľa § 11 ods. 4 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

  
berie na vedomie 

 
informáciu o plnení uznesení z 15. zasadnutia OZ. 

 

 

                                                                                                  Ján Oláh, starosta obce 

V Zemplínskom Hradišti, 20.12.2013 

 

 

 

Uznesenie č. 2/12/2013 
z 18. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Zemplínske Hradište 

zo dňa 20.12.2013 
___________________________________________________________________ 

 
K bodu  4: Správa o hospodárení obecných prevádzok k 30.11.2013 a za mesiac 

november  2013 
 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Zemplínske Hradište podľa § 11 ods. 4 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
  

berie na vedomie 
 

správu o hospodárení obecných prevádzok k 30.11.2013 a za mesiac november 
2013 

 
a ukladá 

 
znížiť stav zamestnancov, prejsť na jednozmennú predĺženú prevádzku a predkladať 
mesačné výsledky na prehodnotenie. Opatrenia je potrebné prijať do 01.03.2014, 
vedúcimi prevádzok v spolupráci so starostom obce. Kontrola uznesenia sa vykoná 
po šiestich mesiacoch. 

 
  
                                                                                                Ján Oláh, starosta obce 

V Zemplínskom Hradišti, 20.12.2013 



Uznesenie č. 3/12/2013  
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zemplínske Hradište 

zo dňa 20.12.2013  
___________________________________________________________________ 

K bodu 6: Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2013  
 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Zemplínske Hradište podľa § 11 ods. 4 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje  
 

predložené rozpočtové opatrenie 2/2013. 
 
 

                                                                                                 Ján Oláh, starosta obce 

V Zemplínskom Hradišti, 20.12.2013 

 

 

 

Uznesenie č. 4/12/2013  
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zemplínske Hradište 

zo dňa 20.12.2013  
___________________________________________________________________ 

K bodu 7: Návrh a následné schválenie rozhodnutia o neuplatňovaní programu 
obce pri tvorbe rozpočtu – zákon č. 426/2013 Z. z. zo dňa 29.11.2013  

 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Zemplínske Hradište podľa § 11 ods. 4 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 
schvaľuje  

 
návrh rozhodnutia o neuplatňovaní programu obce pri tvorbe rozpočtu – zákon č. 

426/2013 Z. z. zo dňa 29.11.2013. 
 
 
 

                                                                                                 Ján Oláh, starosta obce 

V Zemplínskom Hradišti, 20.12.2013 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 5/12/2013 
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zemplínske Hradište 

zo dňa 20.12.2013  
 

 
K bodu 9: Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2014 a obdobie rokov 2015 - 

2016 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Zemplínske Hradište podľa § 11 ods. 4 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

  
 schvaľuje  

 
návrh rozpočtu na rok 2014 a obdobie rokov 2015 – 2016 

 
s pripomienkou: položku bežného rozpočtu oddiel 01.1.1.6 položka 614 Odmeny 
poslancov vo výške 3.000,00 EUR presunúť na položku kapitálového rozpočtu oddiel 
0451 položka 717002 Rekonštrukcie a modernizácie – oprava ciest a chodníkov v 
obci, ktorá bude do rozpočtu zapracovaná v roku 2014 rozpočtovým opatrením. 
 
 
                                                                                                Ján Oláh, starosta obce 

V Zemplínskom Hradišti, 20.12.2013 

 

 
Uznesenie č. 6/12/2013 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zemplínske Hradište 
zo dňa 20.12.2013  

 

 
K bodu 10:  Predloženie ponuky na zimnú údržbu obecných komunikácii firmou 

Jozef Figeľ – KOV – NZPÚ – SHR, Novosad 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Zemplínske Hradište podľa § 11 ods. 4 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

  
 neschvaľuje 

 
predloženie ponuky na zimnú údržbu obecných komunikácii firmou Jozef Figeľ – 

KOV – NZPÚ – SHR, Novosad 
 

 
 

 
                                                                                                 Ján Oláh, starosta obce 

V Zemplínskom Hradišti, 20.12.2013 

 



Uznesenie č. 7/12/2013  
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zemplínske Hradište 

zo dňa 20.12.2013  
 

 
K bodu 11:  Rôzne 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Zemplínske Hradište podľa § 11 ods. 4 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

berie na vedomie 
 

- informáciu o spustení kamerového systému a o podaní projektu na jeho 
rozšírenie  

- informáciu o geometrickom zameraní ČOV a čerpacích staníc 
- informáciu o plánovaných kultúrnych akciách do konca roka 2013, uvítanie 

nového roka 
- informáciu o zverejnení zápisníc a uznesení na obecnú web stránku od 

obdobia 01/2011 v termíne do 1.2.2014. 
 
 
 
                                                                                                  Ján Oláh, starosta obce 

V Zemplínskom Hradišti, 20.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 8/12/2013 
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zemplínske Hradište 

zo dňa 20.12.2013  
 

 
K bodu 10:  Predloženie ponuky na zimnú údržbu obecných komunikácii firmou 

Jozef Figeľ – KOV – NZPÚ – SHR, Novosad; rozšírenie bodu 10: zmena výšky 
sadzby na jednu motohodinu – Igor Maruška – Autoškola SHR 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Zemplínske Hradište podľa § 11 ods. 4 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
  

 schvaľuje 
 
úpravu výšky sadzby za jednu motohodinu z 20,00 EUR na 15,00 EUR s DPH za 
odhŕňanie snehu v obci Zemplínske Hradište firmou Igor Maruška – Autoškola SHR. 

 
 

 
 

                                                                                                 Ján Oláh, starosta obce 

V Zemplínskom Hradišti, 20.12.2013 

 

 


