Obecné zastupiteľstvo – 26.8.2015 (8. zasadnutie OcZ)
1. Otvorenie zastupiteľstva
Po zahájení a otvorení OcZ sa konštatovalo, že 7 poslancov je prítomných ospravedlnil sa p. Gonda
a pán Škôlka - konštatovalo sa, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

2. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo schválilo program 8. rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: všetci ZA

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa sa určil Mgr. Miroslav Strigáč
Za overovateľov zápisnice páni Ing. Martin Kovalčík a pán Jozef Srnka

Hlasovanie: všetci ZA

4. Kontrola plnenia uznesení zo 7. zasadnutia OcZ
OcZ konštatovalo, že sa uznesenia plnia

5. Informácie hlavnej kontrolórky obce o výsledku následnej finančnej kontroly na úseku
mzdy, mzdová agenda obce Beňuš, nájomné zmluvy nebytových priestorov vo vlastníctve
obce, kontrola inventarizácie obecného úradu a ZŠ, kontrola vedenia pokladne ZŠ Beňuš
OcZ berie na vedomie „Informácie hlavnej kontrolórky obce o výsledku následnej finančnej kontroly na
úseku mzdy, mzdová agenda obce Beňuš, nájomné zmluvy nebytových priestorov vo vlastníctve obce,
kontrola inventarizácie obecného úradu a ZŠ, kontrola vedenia pokladne ZŠ Beňuš“

Hlasovanie: Všetci ZA

6. Správa o kronike obce Beňuš za rok 2014
OcZ berie na vedomie správu o kronike obce za rok 2014 vypracovanú kultúrnou komisiou, ktorá doporučila
zápisy prepísať do tretieho zväzku kroniky obce Beňuš. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zápisy za rok 2014
prepísať do kroniky obce Beňuš

Hlasovanie: Všetci ZA
OcZ schvaľuje zápisy za rok 2014 prepísať do tretieho zväzku kroniky obce Beňuš

Hlasovanie: Všetci ZA

7. Informácia k výstavbe multifunkčného ihriska
OcZ berie na vedomie informáciu k výstavbe multifunkčného ihriska pred základnou školou.

Hlasovanie: Všetci ZA

8. Rôzne
Odpredaj parcely Ľudovít Baliak
Komisia výstavby, územného plánu a životného prostredia – Ľudovít Baliak – komisia sa zišla na parcele,
ktorú chce pán Baliak odkúpiť. Parcela sa nevyužíva – niekedy sa využívala na prejazd vozidiel k pozemkom.
Komisia navrhuje prijať návrh pána Baliaka na odkúpenie pozemku.
OcZ berie na vedomie správu komisie výstavby, územného plánu a životného prostredia pri OÚ v Beňuši

Hlasovanie: Všetci ZA
OcZ doporučuje dať súhlasné stanovisko na odpredaj parcely vo vlastníctve SPF pre Ľudovíta Baliaka C-KN
423

Hlasovanie: Zdržal sa p. Lilko – ostatní poslanci ZA
Nájom železničnej stanice ??? zmluva sa zatiaľ neschváli

