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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 ZO DŇA 13.12.2017 O 18 TEJ HODINE 

  

UZNESENIE Č. 050/2017 
K BODU Č.  12. Návrh na Rozpočet na rok 2018 a rozpočtové roky 2019 – 2020, Stanovisko 

hlavného kontrolóra obce  

I. Prerokovalo 

Návrh rozpočtu na rok 2018 - 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 

II.  

A. Konštatuje, že 

Návrh na rozpočet bol zverejnený na obecnej výveske najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

Pripomienky: 

Nový členský príspevok MAS Turiec 480,- € 

Cintorín kapitálové výdavky 5000,- € 

Požiadanie o dotácie z účtu: Jednota Dôchodcov Slovenska, Klub RTT Benice, TJ Dynamo 

Príbovce 

B. Berie na vedomie, 

- Dôvodovú správu 

- Stanovisko starostu obce k rozpočtu na rok 2018 a rozpočtové roky 2019 – 2020 

- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra s odporúčaním schváliť 

C. Schvaľuje 

v zmysle § 4, ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavovanie  a predkladanie  rozpočtu 

obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce  na roky 2018, 2019 , 2020 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

- rozpočet na rok 2018 a na rozpočtové roky 2019 – 2020 podľa rozpočtovej klasifikácie 

s položkami 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

v zmysle § 11, ods.4, písm. b)  zákona č. 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v z.n.p. 

vykonávanie zmien rozpočtu obce počnúc rozpočtom obce na rok 2018 starostom obce 

v nasledovnom rozsahu : 

- presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v maximálnej výške 

10 000,00 € na každé rozpočtové opatrenie, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky  

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

D. Ukladá 

- Zverejniť rozpočet na webovej stránke obce 
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- Zaslať cez elektronický portál RIS SAM do 31.01.2018 schválený rozpočet v podrobnej 

rozpočtovej klasifikácií 

Zodpovedný: ekonóm – účtovník 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

 

 

V Beniciach: 14.12.2017 

 

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice 

Vyvesené: 14.12.2017 

 

Zvesené: 
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