OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 23.02.2011
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrolná činnosť, kontrola plnenia uznesení
3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011
4. Určenie zástupcu starostu
5. Voľba stálych komisií
6. Návrh Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
7. Návrh Rozpočet na rok 2011 a Programový rozpočet na roky 2011 – 2013
8. Návrh Mandátna zmluva na vykonávanie účtovníctva a súvisiacich ekonomických
činností
9. Návrh Nájomná zmluva Klub mladých
10. Návrh Kúpna zmluva – odkúpenie časti parcely 198/15 o výmere 1 m2
11. Návrh VZN obce Benice č. 01/2011 o pohrebisku v obci Benice
12. Rôzne
13. Interpelácie
14. Záver

Vyvesené: 12.02.2011
Zvesené:

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 23.02.2011
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva,
kontrolórku obce a hostí, ktorých poţiadal o zapísanie do prezenčnej listiny. Za zapisovateľku
bola určená Anna Ţiarová, za overovateľov zápisnice Viliam Hajný a Rastislav Romančík.
Starosta skonštatoval, ţe zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanci nedoplnili do
programu rokovania nové body. Starosta navrhol volebnú a mandátovú komisiu v zloţení
Viliam Hajný, Rastislav Romančík a Anna Ţiarová, ktorú zastupiteľstvo schválilo.
2. Kontrolná činnosť, kontrola plnenia uznesení
Starosta predniesol správu o činností hlavného kontrolóra, ktorú vykonala Anna Ondrušová,
bývalý hlavný kontrolór obce. V správe o kontrolnej činnosti boli zosumarizované vykonané
kontroly za rok 2010.
Ďalej predniesol správy o kontrolnej činnosti za IV. štvrťrok, ktoré ešte boli vykonané
k 15.12.2010. Ku kontrole zaplatenia daní z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad
a daň za psa vymenoval neplatičov, ktorý sú dlţní obci. Títo daňovníci boli upozornení na
zaplatenie dlţných súm do termínu 28.2.2011, potom môţe obec pristúpiť na vymáhanie
dlţnej čiastky prostredníctvom exekučného konania. Poslanci boli oboznámení o tom, ţe obec
nie je povinná posielať výzvy na uhradenie dlţných čiastok, ale hneď môţe pristúpiť na
vymáhania exekúciou. Základný exekučný poplatok uţ nie je 20 €, ale 30 €.
Inventarizácia pokladne bola vykonaná 31.12.2010 so zostatkom v pokladni v sume 97,63 €.
Zápis bol podpísaný účtovníčkou, starostom a kontrolórkou.
Kontrola účtovných dokladov na Obecnom úrade v mesiaci október a november 2010,
kontrola za III. štvrťrok 2010 bola ukončená záznamom a neboli zistené nedostatky
a porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.
Kontrola príjmov obce „poplatok za ubytovanie“ v Penzióne St. Florián a Vendelín za III.
štvrťrok 2010 – neboli zistené nedostatky v platbe a v počte prenocovaní podané v hlásení.
Bolo prijaté opatrenie na odvedenie platby v termíne určenom vo VZN do termínu 15 dní po
skončení predchádzajúceho štvrťroku.
Kontrola plnenia uznesení: Starostom boli vymenované uznesenia č. 85/2010 predloţiť návrh
rozpočtu na rok 2011 a programového rozpočtu na roky 2011 – 2013, ktoré bude
samostatným bodom rokovania. Uznesenia č. 86, 87, 88/2010 ohľadom vianočnej výzdoby
a ukončenie roka boli splnené.
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predloţila zastupiteľstvu záznam o následnej kontrole
v Penzióne St. Floriána a Vendelína – Daň za ubytovanie za IV. štvrťrok 2010, kde neboli
zistené nedostatky podľa platného VZN obce a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov
Ku kontrolnej činnosti neboli zo strany zastupiteľstva vznesené pripomienky.
3. Plán kontrolnej činnosti
Starosta predniesol „Plán kontrolnej činnosti“, ktorý predloţila hlavná kontrolórka obce
Janka Jesenská. Plán .. nebol doplnený a zastupiteľstvo ho schválilo v prednesenom znení bez
doplnkov.
4. Určenie zástupcu starostu obce
Starosta oboznámil zastupiteľstvo o procese určenia zástupcu starostu. Nakoľko nesplnil
zákonom stanovenú lehotu 60 dní od jeho ustanovenia do funkcie, tak zástupcu starostu volí

obecné zastupiteľstvo. Poslanec Milan Levický navrhol za zástupcu starostu Dušana
Schumichrasta, ktorého zastupiteľstvo schválilo.
5. Voľba stálych komisií
Starosta v predloţených materiáloch na zastupiteľstvo prečítal navrhnutých členov komisií
a to: Komisia rozpočtu a financií, Komisia ţivotného prostredia a výstavby, Komisia športu
kultúry a mládeţe, Komisia pre školstvo, sociálne veci a zdravotníctvo. Zastupiteľstvo
súhlasilo so zloţením jednotlivých komisií a predsedov, ktorých si určili jednotlivé komisie.
Anna Ţiarová predniesla správu volebnej komisie.
6. Návrh Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta oboznámil poslancov zastupiteľstva o dôvode tohto návrhu. Zmenila sa legislatíva
ohľadom odvodov, ktoré sa musia platiť na strane obce ako zamestnávateľa a aj odvody zo
strany poslancov ako zamestnancov. V predchádzajúcich zásadách bola suma stanovená na 15
€ a teraz z dôvodu odvodovej povinnosti je navrhnutá suma 20 € za prítomnosť na
zastupiteľstve.
V ďalšom bode je riešený zástupca starostu obce, ktorý nebol riešený v predchádzajúcich
zásadách, nakoľko nebol zvolený v minulom volebnom období. Bod 4 týchto zásad sa doplnil
o ustanovenie ods. 4, v ktorom sa spresnilo dlhodobé zastupovanie starostu, kedy má nárok na
plat starostu zástupca.
Poslanci nadiktovali účtovníčke poisťovne v ktorých sú zdravotne poistení.
Návrh bol zastupiteľstvom schválený.
7. Návrh Rozpočet na rok 2011 a Programový rozpočet na roky 2011 – 2013
Starosta oboznámil zastupiteľstvo predloţenom „Návrhu...“, ktorý sa skladá z tabuľkovej
časti a písomnej časti. V priebehu predkladania sa na strane príjmov zmenili v poloţke
„Transféry“ suma 342 400 € na sumu 339 090, ktorý sa upravil rozpočtom V1 z Krajského
školského úradu.
Na strane beţných výdavkov sa v poloţke 01.6.0 Výdavky verejnej správy suma 300 € sa
presunula na poloţku 08.4.0 Náboţenské a iné spoločenské aktivity „ Materiál...“, kde neboli
plánované ţiadne výdavky.
V poloţke kapitálové výdavky 08.4.0 suma Náboţenské a iné aktivity „Geometrický plán“
600 € mení na sumu 400 €, 06.2.0 Rozvoj obcí mení suma 700 € na sumu 1500 € „Rozšírenie
VO zastávka ZŠ“. Tieto zmeny vyplynuli z cenových ponúk, ktoré boli dodané na základe
objednávok vystavených obcou.
Ďalej starosta obce prešiel na poloţku 08.1.0 ostané sluţby Transfer na TJ Dynamo Príbovce
v sume 400 €. K tejto poloţke informoval zastupiteľstvo a prítomných členov TJ o VZN obce
č. 02/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Benice. TJ nesplnila ustanovenie
o vyúčtovaní prostriedkov do konca roka 2010. Zúčtovanie bolo predloţené 12.1.2011.
Predseda TJ Patrik Antal sa ospravedlnil za nesplnenie tejto povinnosti. TJ si podala ţiadosť
aj na rok 2011 v sume 400 €. Martin Kalina účtovník obce polemizoval o VZN, kde nie je
striktne napísané, ţe dotácia sa musí vyúčtovať do 31.12. beţného roka, len dotácia
poskytnutá v mesiaci december. Starosta odpovedal príkladom, ţe keď sa dotácia poskytne
v mesiaci december 12 – teho, tak sa musí zúčtovať do 31.12. aj, keď v inom ustanovení je
napísané do 30 dní po skončení akcie. Okrem toho je zúčtovanie dotácie určené aj zákonom
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy. Toto potvrdila aj účtovníčka Emília
Remšíková. Patrik Antal sa spýtal, či starosta bude súhlasiť, keď poslanci odsúhlasia dotáciu
a starosta odpovedal, ţe môţe alebo nemusí rešpektovať ich súhlas
Ďalej starosta spomenul zúčtovanie dotácie od Jednoty dôchodcov Slovenska v obci Benice,
kde bol poskytnutý príspevok v sume 332 € a zúčtovaný bol v sume 259 €. Nespotrebovaný

príspevok v sume 73 € bude v roku 2011 krátený a poloţka na strane beţné výdavky 330 sa
zmení na sumu 257 €. Starosta dal hlasovať o týchto zmenách. Rastislav Romančík sa ešte
spýtal, či vyúčtovanie TJ je v súlade s uznesením pre mládeţnícke oddiely. Starosta povedal,
ţe boli nakúpené lopty, vybavenie pre hráčov a iné výdavky. Vystúpila aj kontrolórka Janka
Jesenská, ktorá potvrdila, ţe vyúčtovanie nie je v súlade s VZN. Milan Levický sa spýtal ako
sa dá riešiť táto situácia. Emília Remšíková potvrdila vyúčtovanie nákladov, ale bez
podloţenia na čo. V diskusii sa miešali príspevky ostatných prítomných o vyuţívaní ihriska,
telocvične, kto na koho čo minie a podobné naráţky. Martin Kalina spomenul príspevok na
mládeţ a ţe nebola uznaná faktúra na rekonštrukciu budovy, ktorú pouţívajú len mládeţnícke
kolektíve. Starosta odpovedal, ţe v uznesení zo 16.12.2010 bol určený príspevok na činnosť
mládeţníckych muţstiev a nie na rekonštrukciu budovy. Starosta na ukončenie diskusie
navrhol, aby tento príspevok nebol schválený pre nedodrţanie ustanovení VZN a zákona
o rozpočtových pravidlách. Navrhol, aby si TJ dala ţiadosť na jednorazovú akciu – Turnaj
ţiakov, dorastencov alebo dorastu a zúčtovanie dotácie bude do 30 dní od ukončenia akcie.
Podobný návrh dal aj pre potreby Jednoty dôchodcov, kde sa príspevok bude krátiť, ale
v prípade jednorazovej akcie im bude doplatený. Krátenie v rozpočte na strane výdavkov
v sume 400 € a 73 € bude presunutý do rezervy.
Hlavná kontrolórka obce po doplnení zmien v rozpočte predniesla „Stanovisko hlavného
kontrolóra k rozpočtu a Programovému rozpočtu na roky 2011 – 2013.
Zastupiteľstvo schválilo rozpočet a programový rozpočet.
8. Návrh Mandátna zmluva na vykonávanie účtovníctva a súvisiacich ekonomických
činností
Starosta oboznámil poslancov o dôvode predloţenia tohto návrhu, pretoţe legislatíva si
vyţaduje zverejňovať všetky zmluvy, ktoré súvisia s financovaním obce. Dušan Schumichrast
navrhol zvýšiť 30% z priemernej mzdy na 40 %. Emília Remšíková neţiadala zvýšiť na 40%
a zastupiteľstvo odsúhlasilo Návrh v predloţenom znení.
9. Návrh Nájomná zmluva Klub mladých
Starosta uviedol poslancov do problematiky bývalých nájomných zmlúv, ktoré boli schválené
od roku 1998. Zástupca Klubu mladých v obci Benice Tomáš Harazin vyslovil názor
k návrhu, ţe nie je istý s vyţadovanými platbami od obce. Nedokáţe zaručiť platby obci.
Starosta teda navrhol, ţe Klub sa dočasne zatvorí aţ do vyriešenia financovania. Viliam Hajný
povedal, ţe mládeţ je schopná pri rôznych akciách v klube narobiť neporiadok v Klube
a okolí. Nemajú snahu správať sa normálne. Starosta sa spýtal Tomáša Harazina, či má nejaké
pripomienky k Návrhu zmluvy. Nezdalo sa mu platenie v návrhu. Starosta povedal, ţe
v zmluve je uvedené, ţe poplatok sa môţe zníţiť na základe pomoci obci. Zatiaľ snaha zo
strany uţívateľov Klubu nie je, ani v minulom roku napriek upozorneniam nebola. Milan
Levický vyslovil názor, ţe nie je to férové voči tým členom klubu, ktorí sa zúčastňujú
napríklad pri povodiach. Starosta povedal, ţe pri povodniach sa zúčastnilo veľmi veľa ľudí aj
tí ktorí sú v Klube. Neváţenie si majetku, ktorí dostali do uţívania, ţiadna pomoc obci
napriek výzve, pouţívanie elektrických ohrievačov, fajčenie, neporiadok vo vnútri alebo
v okolí... Toto sú dôvody pre ktoré sa starosta rozhodol dať veci na pravú mieru. Nedoplatok
v sume cca 50 € za elektrickú energiu treba kaţdopádne zaplatiť. Obec investovala do
výmeny okien sumu 64 000 Sk v roku 2009. V roku 2010 sa prerobilo elektrické vedenie.
Viliam Hajný navrhol do budúceho zastupiteľstva nech sa to vyrieši. Starosta navrhol, aby sa
Klub zápisnične prebral, vymenili sa zámky a zatvoril. Peter Kopka starostovi sľúbil opraviť
malú miestnosť - posilňovňu nech len obec zaplatí materiál. Starosta prisľúbil, ţe obec
materiál zakúpi. Na záver Milan Levický navrhol zamknutie Klubu, Dušan Schumichrast

povedal Tomášovi Harazinovi ako má postupovať. Padli návrhy o pomoci obci v upratovacích
jarných prácach.
Záver prerokovania tohto bodu bol v znení, ţe nájomná zmluva sa odkladá a bude
predmetom rokovania na ďalšom zastupiteľstve. Klub sa dočasne zamkne a vymenia sa
zámky.
10. Návrh Kúpna zmluva
Starosta oboznámil zastupiteľstvo o poţiadavke pána Juraja Čiefa o vysporiadanie
vlastníckych práv k pozemku, ktorý je zastavaný časťou domu, ktorý je vo vlastníctve obce.
Stavba bola postavená niekedy v 90 rokoch v rozpore so stavebnou dokumentáciou. Doteraz
nebola stavba skolaudovaná a tento proces môţe byť ukončený len po vysporiadaní
majetkových vzťahov s obcou. V nadväznosti na zákon o majetku obcí, obec môţe predávať
svoj majetok len podľa určeného postupu, pri zachovaní transparentnosti, účelnosti,
zhodnotenia a iných súvisiacich predpisov. Pretoţe v zákone o majetku obcí môţe v tomto
prípade pouţiť ustanovenie § 9a ods. 8 písm. e) „osobitný zreteľ“, z ktorého vyplýva 15
dňová lehota „vyvesenia“ na obecnú vývesku a na webovú stránku obce, pokiaľ ju má obec
zriadenú. Tento akt bol zverejnený dňa 13.2.2011 a dnes je 23.2.2011, takţe ešte 15 dňová
lehota nebola dodrţaná. Našim zámerom je odsúhlasiť kúpnu cenu za meter štvorcový. Pri
rozprave sa vychádzalo z ceny stavebného pozemku v našej obci pre platenie dane
z nehnuteľnosti. Táto suma je stanovená v zmysle VZN č. 02/2009 o daniach z nehnuteľností
zvýšená koeficientom1,5, čo predstavuje sumu 30 €/m2. Zastupiteľstvo schválilo sumu 30
€/m2 za odpredaj parcely č. 198/15 o výmere 1m2.
11. Návrh VZN obce Benice č. 01/2011 o pohrebisku v obci Benice
Starosta oboznámil poslancov o novom zákone o pohrebiskách, v ktorom sú legislatívne
zmeny ohľadom spravovania cintorínov v obciach. Toto VZN malo platiť od 1.1.2011, ale
nebolo predloţené do zastupiteľstva. Z tohto zákona vyplýva pre obec preškolenie správcu
cintorína, ktorého vykonáva p. Peter Ondruš, ktorý sa ho zúčastní 25.2.2011. vo VZN sa
zmenili aj poplatky za obrady vykonávané na našom cintoríne. Poplatky oproti minulosti sú
upravené zaokrúhľovaním a najväčšia zmena je v cene pouţitia chladiaceho zariadenia za
deň.
Zastupiteľstvo prijalo predloţený návrh.
12. Rôzne
Starosta informoval zastupiteľstvo o nových legislatívnych zmenách zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy 584/2004 Z.z., zákon 546/2010 Z.z. o zverejňovaní zmlúv,
objednávok a faktúr. K tomuto povedal, ţe na webovej stránke je pripravené oddelenie na
zverejňovanie príslušných materiálov. Má byť schválená vyhláška, nariadenie vlády, ktoré
bude upravovať limity od, ktorých sme povinný zverejňovať. Oboznámil zastupiteľstvo
o doteraz vystavených objednávkach v počte osem kusov, ktorými sa riešia neodkladné úlohy
činnosti v obci.
Ďalej starosta oboznámil zastupiteľstvo o mnoţstve práce, ktorú teraz musí vykonávať naša
obec a aj všetky samosprávy na Slovensku ako sú ankety, štatistiky, ţiadosti o spoluprácu...,
sú to všetko veci, ktoré si vyţadujú ústredné orgány štátnej správy, aby vykonávali nejakú
činnosť. Všetky tieto nič nehovoriace nezmysly sú prezentované útokom na samosprávy,
platy starostov, hospodárenie obcí. Celá táto činnosť má asi len zastierací efekt, aby ľudia na
Slovensku nerozmýšľali nad zdraţovaním, nad hádkami vo vysokej politike, ale aby sa asi
rozvadili na obciach. Aby začala prevládať závisť a nenávisť medzi nimi.

13. Interpelácie
Neboli vznesené ţiadne interpelácie zo strany poslancov obecného zastupiteľstva.
14. Záver
Starosta poďakoval zastupiteľstvu a hosťom za účasť na zastupiteľstve. Najbliţšie
zastupiteľstvo bude včas oznámené všetkým zainteresovaným osobám.
Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Viliam Hajný
Rastislav Romančík
Podpis starostu

Vyvesené: 03.03.2011

Zvesené:
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