
 

Zápisnica  
z 4/2020  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Uloži konaného dňa 25.09.2020  so 
začiatkom o 18,00 hod.  
 
Prítomní:  viď prezenčná listina 
 
Program: 
 
1/ Otvorenie zasadnutia. 
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie programu zasadnutia.    
4/ Kontrola uznesenia. 
5/ Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 6/2020. 
6/  Prerokovanie Návratnej finančnej výpomoci z MFSR na výkon samosprávnych pôsobností    
z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku 
pandémie ochorenia COVID 19. 
7/  Rôzne. 
8/ Návrh uznesení. 
9/ Záver. 
 
1. Otvorenie  
Starosta obce Pavol Abrahamovský  privítal  prítomných poslancov  a otvoril 4/2020  
zasadnutie ObZ .  
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 
Zapisovateľ: Katarína Rovderová 
Overovatelia:  Bc.Jozef Tamaši  
             Mgr. Rastislav Šefčík 
 
3. Schválenie programu zasadnutia 

Poslanci prerokovali návrh programu  zasadnutia, ktorý schválili bez pripomienok 
a doplňujúcich bodov v znení podľa pozvánky  
. 
 

Číslo uznesenia: 24/2020 

s ch v a ľ u j e 
1. Navrhovaný program zasadnutia. 

Prezentácia poslancov: 5 
Hlasovanie poslancov: 

Za uznesenie hlasovali: 
Bc. Zdenka Kiseľová, Ján Marušák, Pavol Rovder,  
Mgr. Rastislav Šefčík, Bc. Jozef Tamaši, 

5 

Proti uzneseniu hlasovali:  0 
Zdržali sa hlasovania:  0 
Neprítomní  0 

UZNESENIE  BOLO SCHVÁLENÉ  

 

 



 

 

4/ Kontrola uznesenia. 
 
 

Číslo uznesenia: 25/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Uloža 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu starostu obce o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa  21.08.2020. 
Uznesenie č. 16/2020 -  schválenie čerpania úveru prerokovať na najbližšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva a dovtedy zistiť cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu II. 
etapy kanalizácie v obci a projektovej  dokumentácie na výstavbu vodovodu v obci a následne uznesenie č. 
19/2020  – sa presúva na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Prezentácia poslancov: 5 
Hlasovanie poslancov: 

Za uznesenie hlasovali: 
Bc. Zdenka Kiseľová, Ján Marušák, Pavol Rovder,  
Mgr. Rastislav Šefčík, Bc. Jozef Tamaši, 

5 

Proti uzneseniu hlasovali:  0 
Zdržali sa hlasovania:  0 
Neprítomní  0 

UZNESENIE  BOLO SCHVÁLENÉ  
 

 

5/  Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 6/2020. 
 
Prítomným poslancom bol predložený návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým 
opatrením č. 6/2020. 
 
Číslo uznesenia: 26/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Uloža 

A.  b e r i e    n a     v e d o m i e  
  Úpravu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 6/2020   a to presun rozpočtových prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky na základe 
Zásad  hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Uloža podľa § 22. 
 
Prezentácia poslancov: 5 
Hlasovanie poslancov: 

Za uznesenie hlasovali: 
Bc. Zdenka Kiseľová, Ján Marušák, Pavol Rovder,  
Mgr. Rastislav Šefčík, Bc. Jozef Tamaši, 

5 

Proti uzneseniu hlasovali:  0 
Zdržali sa hlasovania:  0 
Neprítomní  0 

UZNESENIE  BOLO SCHVÁLENÉ  
 
 
 
6/  Prerokovanie Návratnej finančnej výpomoci z MFSR na výkon samosprávnych 
pôsobností    z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 
v dôsledku pandémie ochorenia COVID 19. 
 
V tomto bode starosta obce predniesol poslancom návrh na prerokovanie Návratnej finančnej 
výpomoci z Ministerstva financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu 



kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID-19. Hlavný kontrolór obce k danej výpomoci predniesol stanovisko, podľa 
ktorého obec spĺňa podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania a je vytvorený 
priestor na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 2.963,00 Eur. Poslanci návratnú 
výpomoc jednohlasne schválili. 
 
Číslo uznesenia: 27/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Uloža 

Schvaľuje  prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR na výkon samosprávnych 
pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID-19. 

Prezentácia poslancov: 5 
Hlasovanie poslancov: 

Za uznesenie hlasovali: 
Bc. Zdenka Kiseľová, Ján Marušák, Pavol Rovder,  
Mgr. Rastislav Šefčík, Bc. Jozef Tamaši, 

5 

Proti uzneseniu hlasovali:  0 
Zdržali sa hlasovania:  0 
Neprítomní  0 

UZNESENIE  BOLO SCHVÁLENÉ  
 
 
 
 
Starosta obce ukončil ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval 
poslancom za účasť. 
 
 
 
 
Zápisnicu vypracovala: Katarína Rovderová                                  
 
Overovatelia: Bc. Jozef Tamaši                       ................................... 
   
  Mgr. Rastislav Šefčík                ................................... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


