Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
12.12.2007
A. Berie na vedomie
a) Správa o kontrolnej činnosti:
084/07 Kontrola príjmov obce za ubytovanie v Penzióne St. Florián a Vendelín za III.
štvrťrok 2007.
085/07 Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za I. polrok 2007.
086/07 Kontrola účtovných dokladov za III. štvrťrok 2007 na Obecnom úrade
087/07 Kontrola náležitostí prvotných účtovných dokladov týkajúcich sa Školskej jedálne za
II. polrok 2007.
088//07 Kontrola náležitostí prvotných účtovných dokladov za III. štvrťrok 2007 v Základnej
škole v Beniciach.
b)
089/07 Ukončenie roka so „Silvestrom „ na pastierisku pod lipou.
090/07 Informácia starostu o budúcom prevode majetku TJ Dynamo Príbovce na obec
Príbovce
091/07 Informáciu starostu o vyberaní správneho poplatku na preklasifikáciu
poľnohospodárskej pôdy na iný druh pôdy na pozemkovom úrade od roku 2008.
B. Schvaľuje
092/07 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 02/2007 o „Poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Benice“ poskytované v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov s úpravou § 7 VZN, kde sa podľa návrhu
vo VZN vypúšťa v bode 1 písmeno a) a b) a nahrádza sa za dvojbodkou „Obecné
zastupiteľstvo“.
093/07 Všeobecne záväzné nariadenia obce č. 03/2007 o „Dani z nehnuteľnosti“ v zmysle
zákona č. 582/2004 Z.z. o Miestnych daniach a a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s vypustením celého znenia § 6
„Oslobodenie od dane a zníženie dane“, kde sa vypúšťa celé ustanovenie a ostatné
paragrafy sa nahrádzajú v číslovaní v postupnom slede.
094/07 Všeobecne záväzné nariadenia obce č. 04/2007 o „Dani za psa, Dani za užívanie
verejného priestranstva, Dani za ubytovanie a o Miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, kde sa v ustanovení § 24 Sadzba poplatku pre fyzické osoby ods.1) písm. a)
mení: 0,87,- Sk za osobu a kalendárny deň; 320 Sk/rok.
095/07 Jednorazovú dávku sociálnej pomoci na základe § 2 ods.2 v zmysle VZN č.01/2007
pre nezaopatrené deti: Ivana Kršková a Nikoleta Kršková na základe žiadosti p. Miroslava
Kršku otca nezaopatrených detí, na úhradu poplatkov na školské a mimoškolské aktivity
v sume po 10.000,- Sk.
096/07 Koncoročné odmeny a to nasledovne: poslanci obecného zastupiteľstva po 3.000,Sk, hlavný kontrolór 5.500,- Sk, starosta 10.000,- Sk.

097/07 Schvaľuje „Zmluvu o dielo“ č. 01/2169/2007 na projektovú a inžiniersku činnosť
„Oprava strechy a fasády Základnej školy v Beniciach“. Platba za dielo bude
rozpočtovým nákladom roku 2008 v kapitole kapitálové výdavky.
Rozpočet na rok 2008 ide ako provizórny podľa návrhu viacročného rozpočtu rok 2007 –
2009.
C. Ukladá
098/07 Vykonať inventarizáciu majetku obce k 31.12.2007:
Termín: 31.01.2008
Zodpovední: predsedovia inventúrnych komisií podľa uznesenia č. 010/07
099/07 Vykonať ocenenie nehnuteľného majetku obce k (pozemky za písané na LV obce)
31.12.2007
Termín: 31.01.2008
Zodpovedný: obecný úrad
100/07 Vykonať inventarizáciu majetku v Základnej škole k 31.12.2007
Termín: 31.01.2008
Zodpovedný: riaditeľ Základnej školy v Beniciach
101/07 Rozposlať do domácností „Zmluvy o budúcej zmluve o vybudovaní kanalizačnej
prípojky“ so zozbieraním a vyhodnotením.
Termín: 31.01.2008
Zodpovedný: Obecný úrad
102/07 Vypracovať „Pokyny“ na používanie detského ihriska na pastierisku.
Termín: 31.01.2008
Zodpovedný: Obecný úrad
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