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Predkladá
Návrh na
uznesenie

Spracoval
Napísal

Kontrola plnenia uznesení

Ing. Milan Remšík – starosta obce; Janka Jesenská – Hlavný kontrolór
obce
I. Prerokovalo
Kontrola plnenia uznesení
II.
A. Konštatuje, že
Uznesenia boli splnené
B. Berie na vedomie,
- Záznam o kontrole plnenia uznesení
- Dôvodovú správu k autoremedúre uznesenia 42/2013
C. Ruší
Uznesenie č. 42/2013 pod C. Schvaľuje: C.1 že, nebude predkladať
rozpočet v programovej štruktúre v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D. Schvaľuje
že, nebude predkladať rozpočet v programovej štruktúre v zmysle
ustanovenia § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Ing. Milan Remšík – starosta obce; Janka Jesenská - Hlavný kontrolór
obce
Ing. Milan Remšík – starosta obce; Janka Jesenská - Hlavný kontrolór
obce e

Prizvaná osoba
Podpis
predkladateľa

Dátum
12.03.2014

Dôvodová správa
Z dôvodu zverejnenia novely zákona č. 583/2004 Z.z. v zbierke dňa 14.12.2013 ustanovenie §
4 ods. 5 zákona nadobudlo účinnosť až v tento deň, uznesenie bolo schválené 11.12.2013
a týmto sa dáva do súladu s právnym stavom.

Hlavný kontrolór obce Benice
ZÁZNAM

O

KONTROLE

1 / 2014 Uznesenia
Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014, bola vykonaná dňa 31.01.2014
kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za mesiac december 2013.
Zasadnutie OZ 11.12.2013
38/13 C – Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva
č.261/2013/OO. Obecný úrad zabezpečil doručenie harmonogramu vývozu odpadu do
domácnosti v mesiaci december.
41/13 C – Komisia na ochranu verejného záujmu
Komisia na ochranu verejného záujmu prerokovala a následne schválila plat starostovi za
mesiac december a január a koncoročné odmeny poslancov obecného zastupiteľstva
a hlavného kontrolóra. Koncoročné odmeny poslancov a kontrolóra boli vyplatené v hotovosti
v mesiaci december 2013.
42/13 D – Návrh rozpočtu na roky 2014 -2016
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2014 ako záväzný a na roky 2015 –
2016 ako informatívny. Obecný úrad zabezpečil zverejnenie schváleného rozpočtu na
webovej stránke obce. Ekonómka úradu zabezpečila zaslanie schváleného rozpočtu do
elektronického portálu RIS SAM v zmysle zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v stanovenom termíne.
Ostatné uznesenia boli plnené priebežne.
Kontrola bola vykonaná na základe Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
a poskytnutých informácií pri vykonaní kontroly.
Záznam z kontroly bol prerokovaný so starostom obce Ing. Milanom Remšíkom
V Beniciach , 31.01.2014

Janka Jesenská
HK obce

