OBEC BENICE
Obecný úrad v Beniciach
Benice 69, 038 42 Príbovce

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 24.4.2008
A. Berie na vedomie
035/08 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2007
036/08 Informáciu starostu o Audite hospodárenia za rok 2007
037/08 Informáciu o poukázaní 2% zaplatenej dane
038/08 Oznámenie o podaní starostu „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. a oznámenie o podaní
riaditeľa Základnej školy a Hlavného kontrolóra „Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca
podľa § 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
039/08 Žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov Benice 95 zo dňa 26.8.2003 a zo dňa 26.1.2005
040/08 Informáciu o splnení uznesenia číslo 012/08 oprava lávky na „Kaluž“ do 30.4.2008 od
poslanca Miroslava Kršku
041/08 Informáciu starostu obce o vysporiadaní pozemkov pod budovou „Stará školská jedáleň“
042/08 Zmena vývozu separovaného zberu
043/08 Informáciu o ďalšom postupe po vyčistení „Hlbokej cesty“

B. Schvaľuje
044/08 Založenie termínovaného vkladu do peňažného ústavu VÚB Martin na 6 mesačnú
výpovednú lehotu v sume 2,5 mil.- Sk, vloženie 2,5 mil. Sk do „Peňažný Korunový fond“
a zároveň poveruje starostu Ing. Milana Remšíka v zastupovaní obce s nakladaním bežného účtu
v prospech týchto účtov
045/08 Podľa § 152 ods. 5písm. b) zákonníka práce rozširuje obec Benice okruh fyzických
osôb, ktorým rozširuje zabezpečenie stravy o starostu obce Ing. Milana Remšíka
046/08 Používanie súkromného motorového vozidla pre starostu obce na služobné účely za
účelom preplácania cestovných náhrad podľa zákona číslo 283/2002 Z.z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov
047/08 Zastupovanie starostu obce Ing. Milana Remšíka pri odpredaji investičného celku
„Plynofikácia Nová IBV – 20 rodinných domov „

Bankové spojenie :

VÚB Martin číslo účtu: 11927362/0200

telefón: 043/4294352

Fax: 043/4294352

IČO: 00647373

e-mail: oubenice@gaya.sk

DIČ:2020591760
www: benice.sk

OBEC BENICE
Obecný úrad v Beniciach
Benice 69, 038 42 Príbovce
048/08 Doplnok „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Benice (2007 – 2013)“
o o bod č. 3. Rozvojová stratégia, Priorita číslo 3: Investície do občianskej infraštruktúry, bod
3.2. Opatrenia a aktivity na sumu 15 400 tis. Sk s prioritou (dôležitosť) 1
049/08
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho
operačného programu na realizáciu projektu:
„Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie 8 obcí regiónu Turca (Benice, Blatnica, Ďanová,
Folkušová, Karlová, Príbovce, Rakovo, Valča) – Oprav strechy a fasády Základnej školy
v Beniciach“, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Benice.
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o Nenávratný finančný príspevok
(NFP)
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo
výške 1 088 500,- Sk
050/08 Nadobudnutie akcií Turčianskej vodárenskej spoločnosti podľa ponuky: 306 ks, kúpna
cena 1,- Sk spolu v sume za 306,- Sk a poveruje starostu Ing. Milana Remšíka na zastupovanie
pri odkupovaní akcií od Turčianskej vodárenskej spoločnosti
051/08 Návrh Všeobecného nariadenia obce o „Miestnych komunikáciách“
052/08 Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce o vyberaní poplatku za jednoduché
a drobné stavby vo výške 500,- Sk za obhliadku stavby
053/08 Návštevný poriadok na detskom ihrisku na „Pastierisku“

C. Ukladá
054/08 Predložiť Komisii verejného záujmu „ Oznámenie o podaní starostu „Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z.z. a oznámenie o podaní riaditeľa Základnej školy a Hlavného kontrolóra
„Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca podľa § 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: budúce zastupiteľstvo
055/08 Zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce
Zodpovedný: poverený starosta obce
Termín: budúce zastupiteľstvo
Ing. Milan Remšík v.r. - starosta
Vyvesené: 27.4.2008
Zvesené:

Bankové spojenie :

VÚB Martin číslo účtu: 11927362/0200

telefón: 043/4294352

Fax: 043/4294352

IČO: 00647373

e-mail: oubenice@gaya.sk

DIČ:2020591760
www: benice.sk

