Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 28.2.2008
A. Berie na vedomie
015/08 Správu o kontrolnej činnosti
kontrola príjmov obce Daň za ubytovanie za IV. štvrťrok v penzióne St. Floriána
a Vendelína
– Kontrola plnenia uznesení za II. polrok 2007
– Kontrola pokladničných dokladov a ostatných účtovných dokladov a ich zaúčtovanie za IV.
štvrťrok 2007 na Obecnom úrade

–

016/08 Správu o príjmoch a výdavkoch za rok 2007
017/08 Správu o kanalizácií
018/08 Stanovisko k návrhu rozpočtu hlavného kontrolóra
019/08 Informáciu o prípadnej zmene odvoze komunálneho a separovaného odpadu
020/08 Informáciu o zľavách do Aquparku v Turčianskych Tepliciach
B. Schvaľuje
021/08 Inventarizáciu majetku k 31.12.2008
022/08 Rozpočet na rok 2008
023/08 Viacročný rozpočet na roky 2008 – 2010
024/08 Výber dodávateľa na výstavbu chodníka popri hlavnej ceste E 519 – firmu Novinn
plus s.r.o, Ružová 32, Žilina
025/08 Zásady preberania vodovodov a kanalizácií v správe obcí do majetku spoločnosti
TurVod a.s., Martin
026/08 Spôsob vývozu a likvidáciu odpadu zo žúmp
C. Ukladá
027/08 Vykonať vysporiadanie rozdielu medzi fyzický a účtovným stavom inventarizácie
k 31.12.2008 podľa Zápisnice zo zasadnutia inventarizačnej komisie dňa 11.2.2008
Termín: ihneď
Zodpovedný: Obecný úrad, ekonómka Emília Remšíková
028/08 Preskúmať možnosť vyššieho zúročenia financií z bežného účtu na termínovaný účet
Termín: do 26.3.2008
Splnomocnený: starosta obce
029/08 Predložiť záverečný účet za rok 2007
Termín: do 26.3.2008
Splnomocnený: starosta obce, ekonómka, hlavý kontrolór
030/08 Informovať obyvateľov obce listom o spôsobe vývozu a likvidáciu odpadu zo žúmp
Termín: do 7.3.2008
Zodpovedný: Obecný úrad

031/08 Posúdiť zmenu zmluvy na vývoz komunálneho a separovaného odpadu
Termín: do 26.3.2008
Splnomocnení: starosta obce
032/08 Vykonať jarné upratovanie verejných priestranstiev
Termín: podľa poveternostných podmienok do Veľkej noci
Zodpovedný: Obecný úrad
033/08 Predložiť podklady na majetko právne vysporiadanie pozemkov pod bývalou
jedálňou ZŠ
Termín: 26.3.2008 ( ak nebude vysporiadanie medzi obcou Príbovce a TJ Dynamo, tak
termín trvalý)
Zodpovedný: Obecný úrad
034/08 Predložiť podklady na schválenie nariadenia na vyberanie poplatku za drobné stavby
Termín: do 26.3.2008
Splnomocnený: starosta obce
Ing. Milan Remšík v. r. – starosta
Vyvesené: 08.03.2008
Zvesené :

