OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 11.05.2011
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrolná činnosť, kontrola plnenia uznesení
3. Návrh Nájomná zmluva Klub mladých, číslo materiálu 012/2011
4. Návrh Kúpna zmluva, číslo materiálu 013/2011
5. Prerokovanie súhlasu na výkon zárobkovej činnosti HK, odmeny pre HK
6. Právne postavenie starostu, rozpočtové opatrenie
7. Rozpočtové opatrenia: žiadosť na refundáciu nákladov na športový turnaj
prípravky TJ Dynamo Príbovce
8. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
9. Výstavba kultúrno športového centra – terénne úpravy
10. Rôzne: Detský športový deň, Vatra, Verejné priestranstvá – Hlboká cesta, Máj,
Snem ZMOSU, Stavebné úpravy Klubu mladých
11. Diskusia
12. Interpelácie
13. Záver
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Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 11.05.2011
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, ţe zastupiteľstvo je uznášania schopné,
prítomní podľa prezenčnej listiny. Ospravedlnil kontrolórku obce Janku Jesenskú, ktorá sa
nachádza na školení v Tatrách. Boli určení overovatelia zápisnice Viliam Hajný a Rastislav
Romančík. Za zapisovateľa bola určená Anna Ţiarová. Poslanci nedoplnili program
rokovania.
2. Kontrolná činnosť, kontrola plnenia uznesení
Starosta predniesol „Správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.01.2011 do 31.03.2011
a to: Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami obce za I. štvrťrok 2011 a Kontrola
pokladne za I. štvrťrok 2011. Výsledok kontroly – neboli zistené porušenia všeobecne
záväzných právnych predpisov. Záznamy o výsledku následnej finančnej kontroly sú
k dispozícii v spise.
Kontrola plnenia uznesení: k tomuto bodu starosta spomenul uznesenia, ktoré budú postupne
prejednávané.
3. Návrh Nájomná zmluva Klub mladých
Starosta zatiaľ nedostal potvrdený Návrh zmluvy od Tomáša Harazina a nemohol sa s ním
skontaktovať. Tento bod rokovania sa presúva do nasledujúceho zastupiteľstva. Spomenul, ţe
Klub sa navštevuje – posilňovňa. Večierky sa obmedzili a spotreba elektrickej energie je len
za svetlo. Momentálna spotreba je 50 kWh od posledného odpisu, kedy bolo 46 kWh.
4. Návrh Kúpna zmluva
K tomuto bodu rokovania starosta uviedol, ţe jedná sa o materiál, ktorý bol predmetom
februárové zastupiteľstva. Vtedy nebola splnená podmienka 15 dňového limitu zverejnenia
zámeru o predaji majetku obce. Zastupiteľstvo schválilo uznesenie o predaji časti parcely
198/1 o výmere 1 m2 s tým, ţe náklady na kúpno predajnú zmluvu, geometrický plán, návrh
na vklad a súvisiace činnosti hradí kupujúci p. Juraj Čief.
5. Prerokovanie súhlasu na výkon zárobkovej činnosti HK, odmeny pre HK
Starosta k tomuto bodu rokovania uviedol, ţe HK obce vykonáva činnosť len na základe
pracovnej zmluvy v pracovnom pomere. Keďţe výkon funkcie HK nie je na plný úväzok,
takţe zákaz inej zárobkovej činnosti, by nebol v súlade s potrebami jeho hmotného
zabezpečenia. V tomto prípade je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva v zmysle zákona
o obecnom zriadení. Zastupiteľstvo uvedený súhlas dalo.
Odmeny pre HK. Starosta predloţil stanovisko k odmenám od mesiaca január aţ apríl 2011
a k nasledujúcim odmenám k mesačnému platu za výkon funkcie. Zastupiteľstvo schválilo
odmenu za mesiac január aţ apríl 2011 vo výške 15% mesačného platu a vo výške 20%
nasledujúce mesiace. Celková odmena HK môţe byť aţ 30% základného platu.
6. Právne postavenie starostu obce
Starosta informoval zastupiteľstvo o novele zákona 253/1994 Z.z. o platových pomeroch
primátorov miesta starostov obcí, ktorú prezident nepodpísal. V novele sa uvádza, ţe
starostovi môţe byť schválený plat, ktorý nemôţe prekročiť 1,7 násobku základnej mzdy,
ktorý sa počíta z priemernej mzdy v národnom hospodárstve a koeficientu podľa počtu
obyvateľov (do 500 obyvateľov doteraz koeficient 1,65 po novom 1,49). Ďalej v novele sa
nepočíta s odmenou pre starostu obce, ktorá mohla byť aţ vo výške 50% za mesiac zo
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základného platu. Táto novela neprihliadala na pripomienky ZMOSU a jednotlivých
profesných skupín. Napriek prísľubu premiérky bola schválená, ale nepodpísaná prezidentom
a pravdepodobne bude opätovne schválená parlamentom na najbliţšom rokovaní NR SR.
Ak bude novela opätovne schválená NR SR, tak zastupiteľstvo je povinné prejednať plat
starostu do 30 dní od jej účinnosti. K tomuto treba vypracovať vykonávací predpis „Pracovný
poriadok“, ktorý naša obec nemá vypracovaný. Pracovný poriadok vydáva starosta obce.
Ďalej zastupiteľstvo odsúhlasilo predloţenie „Štatútu“ Komisie na ochranu verejného záujmu,
ktorá bude predkladať návrhy k platovým pomerom a právnym nárokom starostu. Tieto
dokumenty budú predloţené na budúce zastupiteľstvo.
K právnemu postaveniu starosta spomenul aj nevyčerpanú dovolenku za predchádzajúce
roky. Starosta môţe mať preplatenú dovolenku len so súhlasom obecného zastupiteľstva.
Rozpočtové opatrenia sa zatiaľ nebudú vykonávať a budú predmetom rokovania budúceho
zastupiteľstva.
7. Rozpočtové opatrenia: žiadosť na refundáciu nákladov na športový turnaj
prípravky TJ Dynamo Príbovce
Starosta predloţil „Ţiadosť“ od TJ Dynamo Príbovce na príspevok v sume 400 € na „Účasť
a organizácia mládeţníckych futbalových turnajov – nákup lôpt a iných športových potrieb...“
túto ţiadosť si TJ podala v zmysle VZN obce Benice č. 02/2007o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce. Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré neboli schválené na minulom
zastupiteľstve. Zastupiteľstvo schválilo poskytnutie príspevku a zároveň uloţilo spraviť
rozpočtové opatrenie z rezervy rozpočtu obce.
8. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
Predseda komisie Anna Ţiarová predniesla správu komisie, kde skonštatovala splnenie
podmienok v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa týkajú platových
a majetkových pomerov volených funkcionárov obce ( starosta, riaditeľ ZŠ a kontrolórka
obce).
9. Výstavba kultúrno spoločenského centra – terénne úpravy, Hasičská dráha
Starosta oboznámil zastupiteľstvo o prácach na projektovej dokumentácii, ktorá je
v omeškaní, nakoľko projektantka mala haváriu. Je predpoklad, ţe projekt bude vypracovaný
do konca týţdňa. Informoval o zámere projektu ako to má vyzerať. Návoz zeminy by sa mal
vykonať z obce Valča. O našom zámere informoval p. Hupkovú, ktorej kázal informovať
kupujúcich, ţe nehnuteľnosť ktorú predáva nie je oplotená podľa GP. Informoval aj p.
Andreja Johanidesa, ţe sa budú vykonávať terénne práce. MUDr. Šutiak súhlasil s týmito
úpravami. Dušan Schumichrast ponúkol dovoz kôry a zeme zo skladu dreva. Toto bude
riešené v blízkej budúcnosti.
Ďalej starosta spomenul, ţe pôvodne mal byť návoz riešený štrkom z Turca, ale po
prešetrovaní podania – výrub stromov pri jeho toku s p. Chyľovou zo Správy NP Veľká Fatra
asi od tohto zámeru upustíme, lebo povolenie nemusí byť vydané. Všetko sa bude riešiť aţ
keď sa začne realizácia.
Anna Ţiarová sa spýtala na dobu realizácie a starosta odpovedal, ţe tento rok sa bude
realizovať naváţka, aby to riadne usadlo. Zároveň sa to aj zatrávni, tak aby sa hrádze spevnili.
Bude nutné všetky parcely vyňať z poľnohospodárskeho pôdneho fondu nakoľko sú to
parcely TTP.
Terénne práce bude vykonávať firma LKW – PNEU s.r.o, Martin, ktorá nám vykonáva
zemné a stavebné práce od roku 2007. Nakoľko sa jedná o zákazku podprahovú z nízkou
cenou, nie je potrebné vykonávať verejné obstarávanie.
Mala by sa vybudovať aj studňa, aby bola zásobáreň vody pre cvičenia hasičov. Po vykonaní
terénnych prác by sa mali vysadiť stromy, najlepšie vŕby, ktoré majú pekné bahniatka.
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Na budúci rok sa bude realizovať tanečné kolo, ktoré sa bude betónovať. Na mieste pred
tanečným kolom budú osadené detské preliezky a iné. V budúcnosti sa môţe spraviť aj lanová
dráha, cvičisko pre psov, ale to bude podľa uváţenia a nových podmienok. Toto je ale
budúcnosť. V prvom rade sa musia vykonať terénne úpravy.
Na vykonanie týchto prác starosta podal ţiadosť na MF, ale predpoklad získania finančných
prostriedkov je zatiaľ otázna. Ţiadosť podal aj na Úrad vlády na projekt, ktorý bol vyhlásený
do 17. marca, ale z tejto moţnej dotácie (cca 1 miliarda € pre celé Slovensko) sme príspevok
nedostali. Z Turca dostala len obec Sklabiňa. Projekt sa podával v súčinnosti s obcou Rakovo
a Príbovce, aby bol priechodnejší. Nakoľko kritérium bolo aj zapojenie nezamestnaných, ale
v našich obciach je nezamestnaných cca 2% a to je veľmi málo, aby sme splnili kritérium
poskytnutia. Moţno bude ďalší projekt v budúcnosti.
10. Rôzne
Detský športový deň
Starosta navrhol termíny konania na 4. alebo 11. júna 2011. Dušan Schumichrast sa spýtal na
počet detí a balíčky v akej hodnote sa budú deťom poskytovať. Starosta prisľúbil vytlačiť
zoznam detí po zastupiteľstve. Detský športový deň sa uskutoční v záhrade v Penzióne. Anna
Ţiarová zabezpečí rezerváciu na tieto dni u vedúcej p. Motlovej. Ak by nebol v tejto dobe
voľný Penzión bude sa riešiť náhradné riešenie (Pastierisko, priestory školy – dopravné
ihrisko...). Bude sa podávať guľáš a malinovka. Mäso zabezpečí Viliam Hajný. Termín je 4.
júna a náhradný bude 11. júna. Dušan Schumichrast sa pokúsi zabezpečiť ukáţku psov cez
Slavomíra Môca. Zabezpečenie súťaţí pre deti má na starosti Dušan Schumichrast, ktorý
osloví Františka Harazina mladšieho. Ceny do súťaţí zakúpi obecný úrad.
Vatra, Turnaj starostov
Jánska vatra vychádza na piatok 24.júna. Drevo sa dá získať z príbrehových porastov, ktoré
bude ale treba vytiahnuť traktorom. Traktor poskytne Viliam Hajný. Starosta spomenul, ţe
25. júna v sobotu sa uskutoční turnaj starostov obcí. K tomuto dal návrh, aby sa zvýšil podiel,
na návrh starostu z obce Rakovo, zo sumy 150 € na sumu 200 €. Zastupiteľstvo neodsúhlasilo
zvýšiť príspevok.
Verejné priestranstvá – Hlboká cesta
Starosta oboznámil zastupiteľstvo o vykonaných prácach na bývalej Hlbokej ceste, ktorú
Viliam Hajný pobránil a študenti, ktorý vykonávajú brigádnickú činnosť na obci Filip Aizner,
Lukáš Harazin, Peter Jambor pozbierali skaly a ostané predmety, ktoré tam nemali byť. Skaly
boli vyvezené a parcela bola povalcovaná. Teraz je parcela prichystaná na kosenie alebo
mulčovanie, tak aby nedošlo k poškodeniu techniky.
Máj
Starosta informoval o postavení, ale hlavný dôvod uviedol, ţe pri rúcaní je potrebné vypáliť
do rúry otvor, tak aby sa pri novom stavaní nevyšmykol. Na toto sa podujal Viliam Hajný
a Dušan Schumichrast.
Snem ZMOSU
Starosta informoval zastupiteľstvo o konaní Snemu v dňoch 18. a 19. júna v Bratislave, kde
sa zúčastní. Nakoľko mal napísaný zlý dátum Snemu a 19. mája sa uskutoční prezentácia
liečivých mastí bude treba otvoriť úrad. Viliam Hajný prisľúbil otvorenie úradu a vyúčtovanie
nájmu za prezentáciu.
Stavebné úpravy Klubu mladých
Starosta informoval zastupiteľstvo o úpravách stropu a stien v Klube po elektroinštalácií. Na
toto sa podujal p. Peter Kopka, ktorý poţaduje len nákup materiálu. Zatiaľ sa bude upravovať
len miestnosť posilňovne. Podloţky a skrutky sú uţ zakúpené. Treba zakúpiť lepidlo, sieťku,
polystyrén a ostatný potrebný materiál. Veľká miestnosť sa dokončí v priebehu roka.
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Kanalizácia
Zatiaľ je verejná súťaţ pozastavená z dôvodu námietky firmy Skanska. Všetky nové udalosti,
ktoré povedú k začatiu uskutočnenia stavby kanalizácie, budú zo strany TURVOD u a.s.,
Martin dotknutým obciam včas podávané.
11. Diskusia
Nové príspevky neboli vznesené
12. Interpelácie
Neboli vznesené ţiadne interpelácie.
13. Záver
Na záver starosta poďakoval obecnému zastupiteľstvu za účasť. Predpokladaný termín
budúceho zastupiteľstva je 22. lebo 29. júna. Bude sa prejednávať záverečný účet obce za rok
2010.

Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Viliam Hajný
Rastislav Romančík
Podpis starostu
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