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

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.4.2010
o 18 tej hodine
A. Berie na vedomie
I. Správu o kontrolnej činnosti
14/10 Inventarizácia pokladničnej hotovosti k 31.03.2010
15/10 Kontrola daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnych poplatkov za odvoz
a likvidáciu komunálneho odpadu a daň za psa za rok 2008 a 2009 v zmysle schválených
VZN obce
16/10 Kontrola náležitostí účtovných dokladov v Školskej jedálni ZŠ Benice za I. polrok
2010
17/10 Kontrola náležitostí účtovných dokladov na Obecnom úrade za IV. štvrťrok 2009

II. Informáciu starostu
18/10 o schválení príspevku na kanalizáciu v objeme cca 12 mil. € pre Aglomeráciu Benice,
Príbovce, Rakovo a Valča
19/10 o výstavbe veľkoplošného billboardu na pozemku ZŠ medzi plynovou regulačnou
stanicou a oplotením bytovky
20/10 prostredníctvom Krajského školského úradu na odstránenie havarijného stavu okien na
budove ZŠ o podaní žiadosti na Ministerstvo školstva

21/10 o pohotovom zásahu členov DHZ pri požiari prístavby p. Milana Lahutu a jeho
poďakovanie zasahujúcim členom aj občanov inej obce
22/10 na písomnú interpeláciu poslanca Mgr. Milana Adamca o riešení parciel 142/5 a 142/6
a pozemkov pod garážami

B.
Schvaľuje
23/10 odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky v sume 43,38 € po nebohej Marine Géczyovej,
ktorú nebolo možné uhradiť z aktív dedičského konania, pretože nebohá nemala žiadne aktíva
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa 0
24/10 VZN obce č. 01/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb
A: Berie na vedomie
Stanovisko starostu obce k pripomienkam, ktoré v zákonnej lehote neboli predložené zo
strany verejnosti ani od členov zastupiteľstva
B: Schvaľuje
Znenie VZN podľa „NÁVRH“, ktorý bol vyvesený na obecnej tabuli v lehote od 13.4. do
28.4.2010
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C: Ukladá
Po nadobudnutí účinnosti tohto VZN postupovať v zmysle ustanovení v prílohách
Zodpovedný: Obecný úrad
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

25/10 VZN obce č. 02/2010 o verejnom poriadku na území obce Benice
A: Berie na vedomie
- Stanovisko starostu obce k pripomienkam, ktoré v zákonnej lehote neboli predložené zo
strany verejnosti ani od členov zastupiteľstva
- Stanovisko Mgr. Milana Adamca k opravám gramatických a štylistických chýb v
„Návrhu“
B: Schvaľuje
Znenie VZN podľa „NÁVRH“, ktorý bol vyvesený na obecnej tabuli v lehote od 13.4. do
28.4.2010
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

26/10 VZN obce č. 03/2010 o podmienkach predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov na území obce Benice
A: Berie na vedomie
- Stanovisko starostu obce k pripomienkam, ktoré v zákonnej lehote neboli predložené zo
strany verejnosti ani od členov zastupiteľstva
B: Schvaľuje
Znenie VZN podľa „NÁVRH“, ktorý bol vyvesený na obecnej tabuli v lehote od 13.4. do
28.4.2010
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

27/10 Nájomné za umiestnenie stánku na predaj zmrzliny a občerstvenia na parcele
134/1 v sume 30 € na mesiac
A: Berie na vedomie:
- Stanovisko starostu k uzneseniu č. 13/10 zo dňa 17.2.2010, ktorým žiadateľ splnil
podmienky zo strany príslušných inštitúcii na zriadenie predajného stánku
- Informáciu starostu o návrhu na vklad parcely č. 134/1 a 134/2 v prospech obce
B: Schvaľuje
Sumu 30 €/mesiac
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
C: Splnomocňuje
Starostu obce na podpísanie nájomnej zmluvy
Termín: máj 2010
Zodpovedný: Ing. Milan Remšík
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0
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C: Ukladá
28/10 pripraviť predpis na riešenie sťažností v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z.z.
o sťažnostiach
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 31.07.2010

29/10 Predložiť správu „Komisie na ochranu verejného záujmu“
Zodpovedný: Anna Žiarová – predseda
Termín: budúce zastupiteľstvo

30/10 Vykonať kontrolu funkčnosti všetkých hydrantov v obci v spolupráci
s TURVODOM a.s. v obci
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: do konca septembra 2010

31/10 Vykonať preventívne kontroly vykurovacích telies a dymovodov v prístavbách
obyvateľov obce
Zodpovedný: preventivár DHZ obce
Termín: do konca septembra 2010

Ing. Milan Remšík v. r. - starosta
Vyvesené: 02.05.2010
Zvesené:
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