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

Uznesenie zo zhromaždenia obyvateľov obce a zasadnutia Obecného
zastupiteľstva zo dňa 16.6.2010 o 18 tej hodine
A. BERIE NA VEDOMIE
I. Správu o kontrolnej činnosti
32/10 Kontrola náležitostí účtovných dokladov na Obecnom úrade za I. štvrťrok 2010
33/10 Kontrola príjmov obce – Daň za ubytovanie v Penzióne St. Floriána a Vendelína za I.
štvrťrok 2010
34/10 Správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených
predstaviteľov samosprávy (starosta, riaditeľ ZŠ Benice)

II. Informáciu starostu
35/10 a) o mimoriadnom rokovaní OcZ z dôvodu poskytnutia príspevku na odstraňovanie
škôd po povodniach
b) o mimoriadnom rokovaní OcZ z dôvodu výmeny okien na budove ZŠ

B. SCHVAĽUJE
36/10 VZN č. 04/2009 ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
A: Berie na vedomie
- Stanovisko starostu obce k pripomienkam, ktoré v zákonnej lehote neboli predložené zo
strany verejnosti ani od členov zastupiteľstva
- Stanovisko a pripomienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine
B: Schvaľuje
Znenie VZN podľa upravené „NÁVRH“, ktorý bol vyvesený na obecnej tabuli v lehote od
31.5. do 18.6.2010
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

37/10 Zásady odmeňovanie poslancov
A. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce k novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov platných od 1.4.2010
B. Schvaľuje
Podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov odmenu poslancom v sume 15 € za účasť na zastupiteľstve.
Odmena sa bude vyplácať v štvrťročných intervaloch podľa účasti na zastupiteľstve na
základe prezenčných listín
C. Ukladá
Vypracovať podklady pre odmenu poslancom za II. štvrťrok 2010 a postupovať
v nasledujúcich obdobiach v znení tohto uznesenia
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: trvalý
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

38/10 Záverečný účet obce za rok 2009
A. Berie na vedomie
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OBEC BENICE
Obecný úrad v B eniciach
Benice 69, 038 42 Príbovce
Informáciu starostu k záverečnému účtu a k auditu záverečného účtu
Informáciu účtovnícky obce Emílie Remšíkovej k záverečnému účtu
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Anny Ondrušovej k záverečnému účtu
B. Schvaľuje
- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2009 s výhradou:
Vykonať audit hospodárenia za rok 2009
- Použitie prebytku hospodárenia na dofinancovanie rekonštrukcie strechy budovy
Telocvične
C. Ukladá
Vykonať audit celoročného hospodárenia obce v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vykonať „Konsolidovanú účtovnú závierku“ v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách
samosprávy.
Zodpovedný: Obecný úrad, Emília Remšíková
Termín: do konca roka 2010
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

C. UKLADÁ
39/10 Zaslať podklady pre vypracovanie cenovej ponuky firme Slovaktual a predložiť na
rokovanie Obecného zastupiteľstva
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: ihneď
Zvolať obecné zastupiteľstvo v čo najskoršom termíne po doručení cenovej ponuky
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: ihneď
40/10 Uskutočniť Detský športový deň obce
Zodpovedný: Dušan Schumichrast, predseda komisie pre šport kultúru a mládež
Termín: 19.9.2010
41/10 Uskutočniť Jánsku vatru
Zodpovedný: DHZ
Termín: 26.6.2010
42/10 Informovať Obecné zastupiteľstvo o dohode obcí Turca o poskytnutí príspevku na
odstránenie škôd po povodniach v máji a v júni v regiónoch juhovýchodného Slovenska do
Fondu solidarity ZMOS
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: najbližšie zastupiteľstvo

Ing. Milan Remšík v. r. - starosta
Vyvesené: 17.09.2010
Zvesené:
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