UZNESENIE
zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kojšove
konaného dňa 10. 06. 2013
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo:
A. S C H V A Ľ U J E
Uznesenie:
č. 145/2013 Záverečný účet obce Kojšov a celoročné hospodárenie obce Kojšov za rok 2012 bez
výhrad.
berie na vedomie: a) stanovisko hlavného kontrolóra obce Kojšov k záverečnému účtu
za rok 2012
b) správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky
obce Kojšov za rok 2012
č. 146/2013
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP - 4.1a - 2013/01 ROP za účelom
realizáciu projektu „Regenerácia centra obce Kojšov.“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Kojšov;
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 12 570,74 Eur.
č. 147/2013 VZN č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kojšov s platnosťou od 01.07.2013.
č. 148/2013 výšku mesačného nájmu a mesačného príspevku do fondu opráv v bytovom dome vo
vlastníctve obce Kojšov s.č. 364 nasledovne:
1 izbový byt: nájomné 1,80 €/m²
príspevok do fondu opráv 0,25 €/m²
2 izbový byt: nájomné 1,67 €/m²
príspevok do fondu opráv 0,25 €/m²
3 izbový byt: nájomné 1,55 €/m²
príspevok do fondu opráv 0,25 €/m²
č. 149/2013 výšku mesačného platu starostu obce Kojšov v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov § 3 a 4 vo výške 1,65 násobku
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky (za predchádzajúci kalendárny rok), zvýšený
o 25 % podľa § 4 odsek 2 zákona 253/1994 s účinnosťou od 1. júla 2013.
č. 150/2013 mesačnú odmenu zástupcovi starostu obce Kojšov v sume 150 € s účinnosťou od 1. júla
2013.
č. 151/2013 mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Kojšov vo výške 30 % z mesačného platu
s účinnosťou od 1. júla 2013.

B. B E R I E N A V E D O M I E
Uznesenie:
č.152/2013 Žiadosť Imricha Pavúka o odpustenie poplatkov za odvoz komunálneho odpadu
z prevádzky stolárstva.
V Kojšove 11. 06. 2013

Ing. Anton Bašniar
starosta obce

