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

Uznesenie z „Verejného zhromaždenia obyvateľov obce“ podľa § 11 písm. b
zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov konaného dňa 19.6.2008
A. Berie na vedomie
056/08 Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra: Kontrola plnenia uznesení za I. štvrťrok
2008, Kontrola plnenia príjmov obce „Poplatok za ubytovanie za I. štvrťrok 2008 v penzióne St.
Floriána a Vendelína, Kontrola účtovných a pokladničný dokladov za I. štvrťrok 2008 na
obecnom úrade
057/08 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2007
058/08 Harmonogram vývozu separovaného odpadu na II. polrok 2008
059/08 Informáciu o poskytnutí dotácie z Ministerstva financií v sume 300,- tis. Sk na verejné
osvetlenie chodníka popri hlavnej ceste E519
060/08 Informáciu o vyberaní daní a poplatkov podľa VZN na rok 2008
061/08 Informáciu o projekte „Stavebné úpravy strechy a fasády ZŠ Benice“
062/08 Informáciu o ukončení terénnych úprav komunikácie „Nová IBV“
063/08 Informácie: Úprava miestnych komunikácií, Porada na ŽSK cesty II. a III. triedy;
Investičný plán TurVod a.s.; Deň detí a športový deň obce 21.6.2008; Vatra 28.6.2008; Letné
športové hry ZMOTu 20.6.2008

B. Schvaľuje
064/08 Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2007 bez výhrad
Hlasovanie: za všetci prítomní
065/08 Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2007 na:
Tvorba rezervného fondu vo výške 3 130 399,39 Sk na použitie podľa jednotlivých prijatých
uznesení Obecného zastupiteľstva v roku 2008
066/08 VZN č. 01/2008 o vyberaní poplatku za jednoduché a drobné stavby na území obce
Benice
Hlasovanie: za Krška, Romančík, Žiarová; zdržali sa: Adamec, Hajný
067/08 VZN č. 02/2008 o používaní miestnych komunikácií na území obce Benice
Hlasovanie: za všetci prítomní
068/08 Rozpočtové opatrenie: zvýšenie príspevku na Spoločný stavebný úrad Sučany na 30,- Sk
na obyvateľa na rok 2008
Hlasovanie: za všetci prítomní

C. Ukladá
069/08 Predložiť správu Komisie verejného záujmu k majetkovému priznaniu starostu, hlavného
kontrolóra a riaditeľa ZŠ
Zodpovedný: Komisia verejného záujmu
Termín: budúce zastupiteľstvo
Ing. Milan Remšík v.r. - starosta
Vyvesené: 30.6.2008
Zvesené:
Bankové spojenie :
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