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

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 16.09.2009 o 19 tej
hodine
A. Berie na vedomie
35/09 Kontrola pokladničných operácií za II. štvrťrok 2009 a inventarizáciu pokladne
k 30.6.2009
36/09 Kontrola príjmov obce „Daň za ubytovanie v penzióne St. Florián a Vendelín“
za II. štvrťrok 2009
37/09 Kontrola náležitostí účtovných dokladov za I. štvrťrok 2009
38/09 Dodatok k zmluve o dielo „Chodník pre peších II. etapa“ z dôvodu predĺženia
celkovej výmery chodníka. Celková cena výstavby chodníka sa zvyšuje o sumu
1.509,34 € (v Sk 45.470,38)
39/09 Informáciu o „Nájomnej zmluve“ na reklamnú plochu o výmere cca 17 m2 na
budove Klubu mladých z ktorej vyplýva „Zmluva o dielo č. 09MT095“ na výmenu
okien a vstupných dvier na sumu 2.147,05 € (v Sk 64.682,03). Nájomná zmluva sa
uzatvára na dobu od 1.9.2009 do 31.8.2013
40/09 Informáciu o vybudovaní vjazdov z komunikácie E519 na Novú IBV pri
domoch Ing. Mateja Ondruša a MVDr. Karin Paľovej v sume cca 6.638 € (v Sk
200.000)
41/09 Informáciu o plnení príjmov a výdavkov k 30.6.2009 v rozpočtovom roku 2009
42/09 Informáciu o plnení príjmov a výdavkov k 31.8.2009 v rozpočtovom roku 2009
43/09 Informáciu o príjme z podielových daní za mesiac január až august 2009

B. Schvaľuje
44/09 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
45/09 Navýšenie ceny diela „Chodník pre peších II. etapa“ zo sumy 30.228,55 € (v Sk
910.665.,30) o sumu 1.509,34 € (v Sk 45.470,387) na celkovú sumu 31.737,91 € (v Sk
956.136,28). Zvýšenie nákladov na celkovú bude pokryté z ušetrených finančných
prostriedkov na realizáciu Verejného osvetlenia Nová IBV v sume cca 700 € (v Sk
21.000) a Rekonštrukcia bezdrôtového rozhlasu v sume cca 1.000 € (v Sk 30.126)
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
46/09 Zrušenie účinnosti VZN- í obce, ktoré neboli rušené nasledujúcimi VZN – kami
alebo stratili platnosť určenia. VZN sú zapísané v registratúrnom denníku číslo
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VZ/1993/... a rušia sa nasledovne: 1 až 19, 21 až 24, 25 sa ruší bod VIII, ktorý je
zrušený uznesením č. 10/2004, 26, 30. Ostatné VZN- ka sú zrušené príslušnými
uzneseniami následných VZN a nezrušené ostávajú v platnosti
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
47/09 schvaľuje doplnok k VZN č. 07/2008 „Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Benice“, kde sa upravuje § 28 nasledovne: na konci vety odseku 2 sa
miesto bodky dáva dvojbodka a dopĺňa sa o
• Po prijatí účtovného dokladu alebo dokladu podliehajúceho predbežnej finančnej
kontrole ho na obci zodpovedný zamestnanec (starosta) zaeviduje do registratúrneho
denníka, kde mu bude pridelené poradové číslo záznamu a číslo spisu
• Zodpovedný zamestnanec (starosta) vystaví „Likvidačný doklad k finančným
operáciám“ (priložená príloha), kde svojim podpisom overí vykonanie predbežnej
finančnej kontroly
• Súčasťou „Likvidačného dokladu k finančným operáciám“ je aj „Krycí list“, kde už
zodpovedný zamestnanec (účtovník – ekonóm) pokračuje v účtovných operáciách.
• Likvidačný list k finančným operáciám po vykonaní všetkých ostatných operácií
nakoniec podpisuje starosta
Súčasťou úpravy VZN je aj „Vzor likvidačného dokladu“
Tento doplnok sa vloží do VZN č. 07/2008 a názov bude mať doplnený o „úplné
znenie“
Hlasovanie: za - 4, proti – 0, zdržal sa – 0
48/09 Zaradenie majetku do odpisových skupín 1 – 5. Jednotlivý majetok bude
rozčlenený podľa vypracovanej „Smernici k odpisovaniu a zaraďovaniu majetku“
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
49/09 Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 001/2009 – presun finančných
prostriedkov v celkovej sume 2.400 € (v Sk 72.302)
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
50/09 Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 002/2009 – presun finančných
prostriedkov v celkovej sume 481 € (v Sk 14.490)
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
51/09 Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 003/2009 – viazanie rozpočtových
výdavkov v sume 4.780 € (v Sk 144.000)
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
52/09 Ponechať príjmy z vlastnej činnosti Základnej školy v plnej výške Základnej
škole
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
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53/09 Rozšírenie zastavaného územia obce (intravilánu) – pozemky v extraviláne obce
Benice parcely registra „E“ KN č. 91 – TTP, výmera 2791 m2, parcela č. 92 –TTP,
výmera 792 m2 a parcela č. 93 –TTP, výmera 777 m2, ktoré sú podľa geometrického
plánu č. 69/2003 vyznačené novými parcelami registra „C“ KN č. 161/11 – TTP,
výmera 55 m2, parcela č. 161/13 – TTP, výmera 97 m2, parcela č. 161/14 – TTP,
výmera 848 m2, parcela č. 161/15 – TTP, výmera 251 m2, parcela č. 161/16 – TTP,
výmera 19 m2, parcela č. 161/17 – TTP, výmera 376 m2, parcela č. 161/18 – TTP,
výmera 61 m2, parcela č. 161/19 – TTP, výmera 389 m2, parcela č. 161/20 – orná
pôda, výmera 522 m2, parcela 161/21 – orná pôda, výmera 402 m2, parcela č. 161/22
– orná pôda, výmera 1167 m2
Parcela č. 225/2 – orná pôda, výmera 174 m2, vyčlenená z parcely 225, vodná plocha
Národná prírodná rezervácia (NPR) obecné zastupiteľstvo neschvaľuje.
Rozšírenie zastavaného územia obce o parcelu vedenú v registri „C“ KN 161/23 TTP,
výmera 1215 m2
Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval Miroslav Krška

C. Ukladá
54/09 Predložiť „Smernicu na zaradenie majetku obce a doby odpisovania“ so
zaradením podľa uznesenia č. 48/09
Zodpovedný: Emília Remšíková
Termín: budúce zastupiteľstvo

Ing. Milan Remšík v. r. - starosta
Vyvesené: 24.09.2009
Zvesené:
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