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

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.09.2010
o 18 tej hodine
A. BERIE NA VEDOMIE
Informácie o kontrolnej činnosti
46/10 Záznam o kontrole Inventarizácia pokladničnej hotovosti na obecnom úrade
47/10 Záznam o kontrole „Daň za ubytovanie v Penzióne St. Florián a Vendelín za II.
štvrťrok 2010
48/10 Záznam o kontrole Kontrola účtovných dokladov v ZŠ Benice za I. polrok 2010
49/10 Správu nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Benice
II.
Informáciu starostu
50/10 Informáciu starostu obce o „Predpise“ o vybavovaní, prešetrovaní sťažností a petícii
v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach a petičnom zákone 85/1990 Zb. o petíciách v znení
neskorších predpisov obcou Benice s účinnosťou od 1.7.2010
51/10 Správu o plnení rozpočtu za rok 2010 k 31.8.2010

I.

B. SCHVAĽUJE
52/10 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010
A. Berie na vedomie
- Predložený plán kontrolnej činnosti, ktorý bol zverejnený na obecnej výveske
- Pripomienku starostu obce o doplnení „Plánu..“ o „Kontrolu prešetrovania, vybavovania
sťažností a petícií v zmysle právnych predpisov na obci Benice
B. Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010
C. Ukladá
Predložiť správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2010
Zodpovedný: hlavný kontrolór obce
Termín: január 2011
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
53/10 Počet poslancov na funkčné obdobie 2011 – 2014
A. Berie na vedomie
Informáciu starostu o počte poslancov v zmysle § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
B. Určuje
Počet poslancov na funkčné obdobie 2011 – 2014 na 5
C. Ukladá
Zabezpečiť hlásenie na Obvodný úrad v Martine o určení počtu poslancov
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 23.09.2010
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
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OBEC BENICE
Obecný úrad v B eniciach
Benice 69, 038 42 Príbovce
54/10 Rozsah úväzku starostu obce Benice na funkčné obdobie 2011 – 2014
A. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce o § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov a primátorov
miest v znení neskorších predpisov
Informáciu starostu obce o plate v súčasnom období
B. Určuje
Úväzok starostu obce na funkčné obdobie 2011 – 2014 v rozsahu 32,5 hodiny týždenne, čo je
87% z platu v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomerov starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov
C. Ukladá
Zabezpečiť platové nároky starostu obce
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 2011 - 2014
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
55/10 Štatút obce
A. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce o § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov o úprave Štatútu obce k 30.9.2010 v zmysle novely uvedeného
zákona
B. Schvaľuje
Štatút obce Benice s účinnosťou od 1.10.2010
C. Ukladá
Zverejniť na webovej stránke obce nové znenie
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: ihneď
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
56/10 Rokovací poriadok
A. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce o § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov o úprave Štatútu obce k 30.9.2010 v zmysle novely uvedeného
zákona
B. Schvaľuje
Rokovací poriadok s účinnosťou od 1.10.2010
C. Ukladá
Zverejniť na webovej stránke obce nové znenie
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: ihneď
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
57/10 Žiadosť o rozšírenie zastavaného územia obce Pavol Žitniak, Príbovce 90,
A. Berie na vedomie
Žiadosť o vyjadrenie k stavebnému zámeru so situáciou
Stanovisko starostu obce k vyjadreniu TURVOD – u, Obvodného pozemkového úradu,
Spoločného stavebného úradu Sučany – Petra Ďurkoviča, Referenta ŠFRB Ing. Miroslava
Duchaja - mesto Martin,
Stanoviská poslancov obecného zastupiteľstva
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OBEC BENICE
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B. Neschvaľuje
Podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov „Žiadosť...“
C. Ukladá
Vyrozumieť žiadateľa
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: ihneď
Hlasovanie: za – 0, proti – 3 (Viliam Hajný, Rastislav Romančík, Anna Žiarová), zdržal sa
– 2 (Miroslav Krška, Mgr. Milan Adamec)
58/10 Presun finančných prostriedkov
A. Berie na vedomie
- Oznámenie starostu o nepokračovaní vo výsadbe okrasnej zelene popri chodníku
- Oznámenie starostu o výmene el. vedenia na cintorín za izolačný kábel
- Oznámenie starostu o nekonaní novej stavby SIHOŤ z dôvodu nepriaznivých
klimatických podmienok počas celého roku
B. Schvaľuje
Presun finančných prostriedkov z položky 06.2.0 Verejné priestranstvá – okrasné dreviny
v sume 1000 € na výmenu el. vedenia na cintorín
C. Zastavuje
Investičnú akciu „SIHOŤ“ protipovodňová hrádza, hasičská dráha .... z dôvodu
klimatických podmienok v roku 2010
D. Ukladá
Zapracovať zmenu do rozpočtu
Zodpovedný: Emília Remšíková
Termín: ihneď

C. UKLADÁ
59/10 predložiť prepracovaný povodňový plán obce podľa vyhlášky MŽP SR 261/2010 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a o ich schvaľovaní
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 31.10.2010

D. VYHLASUJE
60/10 Voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 10. novembra 2010

V Beniciach: 2.10.2010

Ing. Milan Remšík v. r. - starosta

Vyvesené: 05.10.2010
Zvesené:
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