OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva, novozvoleným
poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 15.12.2010
o 17 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční „Ustanovujúce“
zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Program rokovania
1. Otvorenie
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
5. Vystúpenie novozvoleného starostu
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
7. Voľba komisií
8. Diskusia
9. Návrh na doplnenie uznesenia
10. Záver

Beniciach: 12.12.2010

Ing. Milan Remšík
Starosta obce Benice

Vyvesené: 12.12.2010

Zvesené:
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Zápisnica z Ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného 15.12.2010
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Privítal prítomných poslancov „starého“ obecného
zastupiteľstva a novozvolených poslancov, hlavného kontrolóra obce Annu Ondrušovú
a zapisovateľku Miestnej volebnej komisie Emíliu Remšíkovú podľa prezenčnej listiny.
Podľa ods. 1 § 41 rokovacieho poriadku a v zmysle novely zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych
symboloch Slovenskej republiky spustil štátnu hymnu.
Starosta určil zapisovateľka Anna Žiarová, overovateľov zápisnice Viliam Hajný a Rastislav
Romančík. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta ospravedlnil Milana
Levického, ktorý sa zúčastní rokovania neskôr.
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie Emília Remšíková prečítala správu a odovzdala
novozvolenému starostovi a poslancom osvedčenia o zvolení. Správa MVK je prílohou tejto
zápisnice.
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Novozvolený starosta Ing. Milan Remšík zložil zákonom predpísaný sľub podľa ods. 4 § 2
rokovacieho poriadku do rúk najstaršieho prítomného člena doterajšieho obecného
zastupiteľstva Anny Žiarovej a podpísal ho. Anna Žiarová mu odovzdala insígniu obce.
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Podľa ods. 4 § 2 rokovacieho poriadku starosta prečítal „Sľub poslanca obecného
zastupiteľstva“ a všetci prítomný poslanci ho podpísali. Sľubu sa nezúčastnil poslanec Milan
Levický.
5. Vystúpenie novozvoleného starostu
Novozvolený starosta uzatvoril rokovanie „predchádzajúceho“ obecného zastupiteľstva
a otvoril rokovanie ustanoveného obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Prítomní sú štyria poslanci. Milan Levický zloží sľub ak príde, ak nie tak
na ďalšom rokovaní. Zapisovateľ Anna Žiarová, overovatelia zápisnice Viliam Hajný,
Rastislav Romančík.
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce vzhľadom na „ustanovujúce“ rokovanie obecného zastupiteľstva oboznámil
zastupiteľstvo s návrhom programu. Najprv navrhol rozpočet na rok 2011 až 2013, presuny
finančných prostriedkov. Poslanci nedoplnili body rokovania a tak tento návrh bol
odsúhlasený.
K rozpočtu na rok 2011 starosta uviedol, že nebol predložený v tomto roku, nakoľko štátny
rozpočet bol schválený len minulý týždeň a ešte nie je zverejnený v zbierke zákonov, nie sú
určené rozpisy podielových daní pre jednotlivé obce, nie je ešte rozpis finančných
prostriedkov na záujmové združenia. Tieto všetky atribúty, ktoré je treba zapracovať do nášho
rozpočtu, nie sú ešte známe. Zatiaľ ide obec podľa rozpočtového provizória, ktoré bolo
odsúhlasené na obecnom zastupiteľstve v mesiaci október. Návrh na rozpočet bude
poslancom obecného zastupiteľstva predložený v dostatočnom časovom predstihu a bude aj
zverejnený na obecnej výveske a na webe, tak aby mohol byť náležite pripomienkovaný.
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K presunom finančných prostriedkov starosta oboznámil zastupiteľstvo, ktorých položiek sa
to týka. Návrh zastupiteľstvo odsúhlasilo. Podklady na presuny tvoria prílohu tejto zápisnice.
Všetky presuny sa uskutočňujú bez navýšenia rozpočtových prostriedkov z rezervy obce.
Počas rokovania sa dostavil na zastupiteľstvo Milan Levický, ktorý zložil predpísaný sľub
a doplnil poslanecký zbor na plnú účasť.
7. Voľba komisií
Mandátová komisia: navrhnutí boli Anna Žiarová, Milan Levický, Dušan Schumichrast.
Poslanci schválili návrh a ako predseda bola zvolená Anna Žiarová.
Komisia na ochranu verejného záujmu: predchádzajúcu činnosť vykonávali poslanci Anna
Žiarová, Viliam Hajný a Rastislav Romančík. Táto komisia ostala pracovať v rovnakom
zložení aj na volebné obdobie 2010 – 2014. Neboli iné návrhy a poslanci schválili túto
komisiu.
8. Diskusia
Starosta sa prihlásil do diskusie s návrhom na vianočné osvetlenie. Termín bol určený na
najbližší víkend (18. – 19.12. 2010. Zodpovedný Dušan Schumichrast.
Silvestrovská zábava: Dušan Schumichrast podal informáciu o realizácii tohto podujatia
v budove školskej jedálne dňa 31.12.2010. jednotil sa počet pozvánok na cca 50 ks a suma na
vstupné 20 €, z ktorej sa bude hradiť strava a občerstvenie. Začiatok bol stanovený na 20,00
hod. 15 minút po polnoci 1.1.2011 bude na Pastierisku ohňostroj s prípitkom. Vstupenky
a plagáty zabezpečí starosta.
Starosta spomenul preplatenie nákladov na povodňové záchranné práce v sume cca 1694 € za
prvú povodeň v auguste. 17.12.2010 by mali byť finančné prostriedky na účte.
Ďalej spomenul X. snem ZMOTU, ktorý sa uskutočnil 1.12.2010 v Mošovciach. Pripomenul
poslancom školenia novozvolených orgánov samosprávy, tí poslanci, ktorí majú záujem,
môžu sa prihlásiť na termín 11. A 12. januára 2011.
Anna Žiarová sa spýtala na Radu školy – zástupcov obce. Na jej návrh sa hlasovalo
o doplnení miesto odstúpeného poslanca Mgr. Milana Adamca. Bol zvolený Dušan
Schumichrast a Viliam Hajný a Anna Žiarová ostali z predchádzajúceho obdobia.
9. Návrh na doplnenie uznesenia
V tomto bode Anna Žiarová prečítala návrh na uznesenie, správu Mandátovej komisie. Po
doplnení a spresnení bolo uznesenie schválené.
10. Záver
Na záver sa starosta poďakoval za účasť. Termín budúceho zastupiteľstva bude určený
pozvánkou.
Zapísal: Anna Žiarová

...............................................

Overovatelia: Viliam Hajný

................................................

Rastislav Romančík ................................................
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