OBEC BENICE
Obecný úrad v Beniciach

Benice 69, 038 42 Príbovce

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.10.2010
o 18 tej hodine
A. BERIE NA VEDOMIE
I.

Informácie o kontrolnej činnosti
61/10 Záznam o kontrole „Inventarizácia pokladničnej hotovosti“ na obecnom úrade
k 30.9.2010
62/10 Záznam o kontrole „Kontrola účtovných dokladov na Obecnom úrade za II. štvrťrok
2010
63/10 Záznam o kontrole „Kontrola planenia uznesení od december 2009 do september 2010
II.

Informáciu starostu
64/10 Kalendár na rok 2011 pre obec
65/10 Mikuláš 2010
66/10 Zozname osôb, ktoré boli postihnuté povodňami v auguste povrchovými vodami:
Anna Burzíková, Benice 67
67/10 O výrube stromov počas vegetačného obdobia popri toku Turca a Valčianky
s povodím Váhu

B. SCHVAĽUJE
68/10 Voľbu hlavného kontrolóra
A. Prerokovalo
- návrh na voľbu hlavného kontrolóra obce
- návrh na určenie platu hlavného kontrolóra obce
- návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce
- návrh opisu súhrnu pracovných činnosti hlavného kontrolóra obce
B. Schvaľuje
- Volebnú komisiu v zložení: Mgr. Milan Adamec, Viliam Hajný, Anna Ondrušová
- Spôsob voľby hlavného kontrolóra: tajne
C. Určuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov
1. plat hlavného kontrolóra obce Benice podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške násobku koeficientu 1,15
určeného podľa počtu obyvateľov obce a priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky vždy za predchádzajúci kalendárny rok, a to s účinnosťou odo dňa vzniku
pracovného pomeru na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce
2. rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Benice v rozsahu 1 hodina denne,
týždenne 5 hodín
D. Ukladá
1. súhrn pracovných činností, ktoré bude vykonávať v rámci dohodnutého druhu práce
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vykonávať kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom vo vlastníctve
štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci
zverený
- vykonávať kontrolu príjmov a výdavkov a finančných operácií obce
- vykonávať inventarizáciu pokladne obce
- vykonávať kontrolu účtovníctva a pokladničných operácií obce a obecného úradu
- vykonávať kontrolu správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov
účelovo poskytnutých, fondov a dotácií prípadne ďalších úloh, ktoré vyplývajú pre obec
a obecné rozpočtové a príspevkové organizácie, poskytnuté príspevky fyzickým osobám,
fyzickým a právnickým osobám zriadených na podnikanie, občianskym združeniam ...,
ktorým bol poskytnutý príspevok z rozpočtu obce
- vykonávať vonkajšiu finančnú kontrolu v Základnej škole
- vykonávať kontrolu príjmov obce „daň za ubytovanie“ v Penzión St. Florián a Vendelín
- spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
- hodnotiť a preverovať opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatku v obci, určenie
náležitostí miestnej dane, poskytnutie úveru alebo pôžičky
- vypracúvať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce
pred schválením v obecnom zastupiteľstve
- vykonávať kontrolu vybavovania sťažností a petícií
- vykonávať kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane
všeobecne záväzných nariadení obce a interných predpisov obce
- vykonávať kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
- vykonávať kontrolu plnenia ďalších úloh obce ustanovených osobitnými predpismi
- predkladá návrh plánu kontrolnej činnosti a správy o kontrolnej činnosti orgánom obce
- informovať o svojej činnosti orgány obce
- vykonávať kontrolu, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo
- zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným
- plniť ďalšie úlohy ustanovené právnymi predpismi SR
2. predvolať písomne prihlásených kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra na deň 10.
novembra na 17,00 hodinu
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: ihneď
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0
-

69/10 Povodňový plán obce
A. Berie na vedomie
Predloženú dôvodovú správu starostu obce k tvorbe tohto „Plánu“
Výpočet finančných prostriedkov obce na záchranné povodňové práce, ktoré sa vykonali
počas povodní v auguste a v septembri 2010 a ich preplatenie prostredníctvom štátu v sume
cca 1800 €
B. Schvaľuje
Povodňový plán obce Benice
C. Ukladá
Zabezpečiť zaslanie na Obvodný úrad v Martine
Zodpovedný: Obecný úrad
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Termín: ihneď
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

70/10 Provizórny rozpočet na rok 2011
A. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce o tvorbe štátneho rozpočtu na rok 2011 a prognózach vývoja
podielových daní pre našu obec v sume cca 93 tis. €
Informáciu starostu obce o vývoji daní z nehnuteľností a poplatkov na rok 2011 a prehľad
nedoplatkov za rok 2010
Informáciu starostu o zvýšenie DPH o 1 %, ktorá sa dotkne výdavkov obce vo všetkých
položkách
B. Schvaľuje
Provizórny rozpočet na rok 2011 v 1/12 rozpočtu bežných príjmov a výdavkov roku 2010
C. Ukladá
Predložiť návrh rozpočtu na rok 2011 a programového rozpočtu na roky 2011 až 2013
v januári 2011
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: január 2011
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

71/10 Jubilanti
A. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce o počte jubilantov na rok 2010 – 14 ľudí
Návrh starostu obce, aby od roku 2011 sa pozývali jubilanti od dovŕšenia veku 65, 70, 75. 80,
85, 90,... z dôvodu upraveného odchodu do dôchodku vo veku 62 rokov
B. Schvaľuje
Návrh starostu
C. Ukladá
Pozývať jubilantov od roku 2011, ktorý dovŕšia vek 65 po päť rokov
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 2011
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

72/10 Nový rok, Silvester
A. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce o uskutočnení „Plesu obce“ na Silvestra
B. Schvaľuje
Novoročný ohňostroj v roku 2011
C. Ukladá
Uskutočniť novoročný ohňostroj podľa minuloročných skúseností
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 1. Január 2011
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0
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C. UKLADÁ
73/10 uskutočniť „Záverečné rokovanie obecného zastupiteľstva funkčného obdobia 2006 –
2010 spojeného s voľbou Hlavného kontrolóra obce
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 10.11.2010 o 17,00 hodine

V Beniciach: 3.11.2010

Ing. Milan Remšík v. r. - starosta

Vyvesené: 03.11.2010
Zvesené:
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