OBEC BENICE
O becný úrad v B en iciach
Benice 69, 038 42 Príbovce

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.11.2009
o 18 tej hodine
A. Berie na vedomie
I. správu o kontrolnej činnosti
54/09 Kontrola účtovných dokladov v ŠJ ZŠ v Beniciach za I. polrok 2009
55/09 Kontrola účtovných dokladov v ZŠ Benice za I. polrok 2009
56/09 Inventarizácia pokladne k 30.9.2009

II. Predkladá na pripomienkovanie
57/09 Návrh VZN č. 02/2009 o daniach z nehnuteľností na katastrálnom území obce Benice
na rok 2010
58/09 Návrh VZN č. 03/2009 o miestnych poplatkoch a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
59/09 Návrh VZN č. 04/2009 ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienky predaja
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
60/09 Návrh VZN č. 05/2009 o odpadoch
61/09 Návrh VZN č. 06/2009 o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradného odvádzania
odpadových vôd na území obce

III. Informáciu starostu
62/09 o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov obce k 31.10.2009 v zmysle VZN č. 08/2008
„Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Benice“ a vývoji príjmov
z podielových daní za obdobie január až október 2009
63/09 o neschválení NFP na rekonštrukciu ZŠ a možnosti ďalšieho postupu v roku 2010
64/09 o neschválení NFP pre spoločnosť TURVOD a.s. a ďalšom postupe
65/09 o podaní žiadosti na Ministerstvo pôdohospodárstva v zmysle výnosu č. 2357/2008 –
100 o poskytovaní dotácií na „Vybudovanie chodníkov pre peších Nová IBV“ vo výške 20,tis €
66/09 o podaní žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov na opravu strechy telocvične
prostredníctvom KŠÚ na Ministerstvo školstva
67/09 o uskutočnení „Mikuláš 2009“
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B. Schvaľuje
68/09 Metodický pokyn k odpisovaniu dlhodobého majetku, na základe ktorého postupuje
obec a Základná škola v Beniciach pri vykonávaní ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0
69/09 Finančnú spoluúčasť obce pri rekonštrukcii strechy budovy Telocvične ZŠ v objeme
6640 € ( 200.000,- Sk) až po poskytnutí finančných prostriedkov z Ministerstva školstva.
Objem 6.640 € sa v rozpočte spolufinancovania skladá: zo sumy 4.780 € viazanie finančných
prostriedkov na základe uznesenia č. 51/09 a suma 1.860 € sa dopĺňa z rezervy hospodárenia
predchádzajúcich rokov.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

C. Ukladá
70/09 Vykonať riadnu inventarizáciu majetku podľa § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov k 31.12.2009
Hlavná inventarizačná komisia pre obec:
Ing. Milan Remšík
predseda
Anna Ondrušová
člen
Emília Remšíková člen
Anna Žiarová
člen
Čiastkové inventarizačné komisie (ČIK):
Hasičská zbrojnica: František Harazin - predseda, Viliam Hajný člen,
Rastislav Romančík - člen
Dom smútku: Peter Ondruš - predseda, Miroslav Krška - člen, Anna Ondrušová – člen
Klub mladých: Ivan Jackulík – predseda, Rastislav Romančík – člen, Viliam Hajný - člen
Budova OcÚ : Mgr. Milan Adamec - predseda, Emília Remšíková – člen, Anna Ondrušová
- člen
Inventarizačné komisie pre Základnú školu si určí riaditeľ ZŠ
Zodpovedný: Obecný úrad v Beniciach, Paedr. Jozef Záborský
Termín: fyzická inventarizácia do 10.12.2009, riadna k 31.12.2009
71/09 Uskutočniť posedenie s jubilantmi
Zodpovedný: Anna Žiarová
Termín: do 15.12.2009
72/09 Pripraviť podklady k programovému rozpočtu na roky 2010 – 2012
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Zodpovedný: Obecný úrad v Beniciach
Termín: do 15.12.2009

D. Odkladá
72/09 Žiadosť Ing. Martina Kršku, Benice 2, 038 42 Príbovce na rozšírenie zastavaného
územia obce o parcelu 157/44 do doplnenia údajov v geometrickom pláne.

Ing. Milan Remšík v. r. - starosta
Vyvesené: 23.11.2009
Zvesené:
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