OBEC BENICE
Obecný úrad v B eniciach
Benice 69, 038 42 Príbovce

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2009
o 18 tej hodine
A. Berie na vedomie
I. Správu o kontrolnej činnosti
73/09 Kontrola účtovných dokladov v ŠJ ZŠ v Beniciach za III. štvrťrok mesiac september
2009
74/09 Kontrola účtovných dokladov v ZŠ Benice za III. štvrťrok mesiac september 2009
75/09 Kontrola účtovných dokladov a ich zaúčtovanie na Obecnom úrade za II. a III. štvrťrok
2009
76/09 Kontrola príjmov obce Daň za ubytovanie v Penzióne St. Floriána a Vendelína za III.
štvrťrok 2009

II. Informáciu starostu
77/09 Stretnutie s vedením firmy TURVOD a.s. na Bystričke 10.12.2009 ohľadom investícií
a odkanalizovanie obce
78/09 Stretnutie s vedením Technických služieb Turčianske Teplice, s.r.o. 2.12.2009 –
komunálny odpad na rok 2010
79/09 Stretnutie s vedením firmy Brantner Fatra 3.12.2009 – separovaný zber na rok 2010
80/09 O žiadosti na Ministerstve pôdohospodárstva na poskytnutie účelovej dotácie na rozvoj
infraštruktúry – žiadosť nebola schválená
81/09 O žiadosti na Ministerstve školstva na finančné prostriedky na opravu telocvične ZŠ.
Finančné prostriedky sú schválené. Zajtra (17.12.2009) ide starosta podpisovať zmluvu na
rekonštrukciu
00/09 O žiadosti na opravu a rekonštrukciu ZŠ na Ministerstve výstavby, kde ešte neprišlo
stanovisko na odvolanie proti neschváleniu NFP

B.

Schvaľuje

82/09 VZN obce Benice č. 02/2009 o daniach z nehnuteľností na rok 2010 a následne podľa
zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších prepisov
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
83/09
A: Berie na vedomie:
- Vyúčtovanie poplatkov za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a separovaného
zberu v roku 2009 od Technické služby Turčianske Teplice s.r.o. a Brantner Fatra
s.r.o.
- Správu starostu obce o výbere miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad od obyvateľov a fyzických a právnických osôb zriadených na
podnikanie v obci
B: Schvaľuje
VZN obce Benice č. 03/2009 o miestnych daniach a 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
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Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
84/09 VZN obce Benice č. 05/2009 o odpadoch podľa zákona číslo 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
85/09 VZN obce Benice č. 06/2009 o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradného odvádzania
odpadových vôd na území obce Benice v znení zákonov č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z.
o regulácií v sieťových odvetviach
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
86/09 Rozpočet obce na roky 2010 - 2012
A: Berie na vedomie:
- Predloženú správu starostu k tvorbe rozpočtu
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na
,
B: Schvaľuje:
- Predložený návrh rozpočtu na rok 2010 ako záväzný Rozpočtová klasifikácia
- Predložený návrh rozpočtu na rozpočtované roky 2011 – 2012 v informatívnej forme,
ktorý sa bude následne upravovať v príslušnom rozpočtovanom roku Rozpočtová
klasifikácia
- Príspevok na Telovýchovnú Jednotu Dynamo Príbovce sa viaže na mládežnícky futbal
C: Ukladá:
- Predložiť rozpočet na roky 2010 – 2012 vo forme Programového rozpočtu v členení
príslušných programov a podprogramov
Termín: budúce zastupiteľstvo
Zodpovedný: Obecný úrad
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
87/09 Koncoročné odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra
v sume 133 € brutto. Poslanci obecného zastupiteľstva budú mať vyplatenú s touto sumou aj
odmenu za IV. štvrťrok 2009 vo forme zálohy. Odmenu starostovi obce vo výške jedného
mesačného platu, ktorý je ponížený o dotácie na výkon štátnej správy v oblasti životného
prostredia, registra obyvateľstva a miestnych komunikácií
Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 1 (Mgr. Milan Adamec)
88/09 Uskutočnenie Novoročného ohňostroja 15 minú po polnoci v roku 2010
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
89/09 predkladať správy z kontrolnej činnosti pred konaním zastupiteľstva v elektronickej
alebo písomnej podobe spolu s oznámením o konaní zastupiteľstva
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
90/09 Uskutočnenie koncoročného posedenia v Penzióne St. Floriána a Vendelína 29.12.2009
poslancov, starostu, hlavného kontrolóra s partnermi. Prizvať na posedenie Dušana
Schumichrasta a Františka Harazina s manželkami z dôvodu celoročného vykonávania
potrebných prác pre obec
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
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91/09 Prevádzkové hodiny na Benické Očko
Pondelok – Štvrtok 15,00 – 22,00
Piatok 15,00 – 23,00
Sobota 13,00 – 23,00
Nedeľa 12,00 – 22,00
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

C.

Ukladá

92/09 Preveriť postup podávania ponúk na zákazky vykonávaných v obci prostredníctvom
elektronickej aukcie
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: marec 2010
93/09 Pripraviť VZN na otváracie hodiny prevádzkarní v obci
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: marec 2010

D.

Odkladá

94/09 Schválenie VZN obce Benice č. 04/2009 ktorým sa určuje trhový poriadok
a podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach až do vyjadrenia
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Ing. Milan Remšík v. r. - starosta
Vyvesené: 21.12.2009
Zvesené:
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