OBEC BENICE
Obecný úrad v Beniciach

Benice 69, 038 42 Príbovce

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ZO DŇA 04.04.2012 O 18 TEJ HODINE
UZNESENIE Č. 11/2012
K BODU Č. 1 Otvorenie
A. Konštatuje, že
Zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny.
B. Určuje
Zapisovateľa zápisnice: Anna Žiarová
Overovatelia zápisnice: Viliam Hajný, Rastislav Romančík
C. Dopĺňa
Program rokovania o bod č. 13, Predkladaný materiál 019/2012 „Súhlas so zriadením
súkromného Školského klubu detí pri ZŠ Benice“
D. Schvaľuje
Program rokovania s doplnkom podľa „C“
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

UZNESENIE Č. 12/2012
K BODU Č. 2 Kontrola plnenia uznesení
A.Prerokovalo,
Kontrola plnenia uznesení
II.
A. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce
- Uznesenie č. 10/2012 Predajný stánok na zastávke pri ZŠ Benice: Majiteľka stánku sa
neozýva na telefonické spojenie.
Hlasovanie: za - 4, proti – 0, zdržal sa – 0

UZNESENIE Č. 13/2012
K BODU Č. 3 Správa o výsledkoch kontroly
I. Neprerokovalo
Správu o výsledkoch kontroly
II.
A. Berie na vedomie, že
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce nahrádza „Správa komisie na ochranu
verejného záujmu“
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

UZNESENIE Č. 14/2012
K BODU Č. 4 Prevod majetku obce hodného osobitného zreteľa
I. Prerokovalo
- Predložený návrh
II.
A. Berie na vedomie
- Žiadosť o odkúpenie parciel, ktoré sú zapísané na LV č. 137 a sú majetkom obce
Informáciu starostu obce:
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k parcelám PKN 14. a 15., ktoré sú zapísané vo vložke č. 87 a 89 a sú pridelené
Československému štátu v správe MNV Benice v 1/1a podľa ustanovenia § 2 ods. 7
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, všetky majetkové
práva a záväzky nadobudla obce Benice dňa1.5.1991. Geometrickým plánom boli tieto
parcely rozčlenené a zapísané na LV č. 137 v 1/1 na obec Benice
- zápisnicu z pléna MNV zo dňa 17.5.1962, stavebné povolenie 29/1963 zo dňa 1.4.1963 na
parcele 16/2, užívacie povolenie 2205/1965 zo dňa 22.1.1965, žiadosť na stavebné povolenie
prístavby garáže 608/77 – Kz zo dňa 14.4.1977 a vyjadrenie k prerušeniu konania a doplneniu
LV, správneho poplatku a overenie stavebnej dokumentácie autorizovaným projektantom,
dedičské konanie č. 17 D 1061/03,
- že sa nenašli žiadne podklady, ktorými sa mala uskutočniť zámena s obcou (MNV) a preto
nemohlo dôjsť k zápisu nehnuteľností na p. Milana Buchu a manželku Oľgu,
- že sa nebude hlasovať za obcou navrhnutú cenu 20 – 30 €/ m2, ktorá je v miestnych
podmienkach cenou za ktoré sa predávajú nehnuteľností v obci,
Stanovisko p. Milana Buchu a Ľubice Rybárskej:
- k „údajnej“ výmene parciel s obcou pri pridelení pozemku ich rodičom
- k cenám predávaných nehnuteľností v rámci blízkych obcí a k dôvodom odkúpenia
predmetných parciel za cenu nimi navrhnutú 3,50 € za m2.
Návrhy poslancov:
- Návrh ceny za 1m2 poslankyne Anny Žiarovej – 15 €/ m2
- Návrh ceny za 1m2 poslanca Rastislava Romančíka – 10 €/ m2
- Návrh ceny za 1m2 poslanca Dušana Schumichrasta – 3,50/ m2
Informáciu hlavného kontrolóra obce Janke Jesenskej:
- o predpokladanom zámere predaja pozemkov obce Turčianske Jaseno chatárom a to 30 €/ m2
pod stavbami chát a 20 €/ m2 ostané priľahlé pozemky
B. Konštatuje, že
- Boli splnené ustanovenia § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a je splnený „Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa“ – prevod
majetku obce
- Hlasuje sa 3/5 všetkých poslancov
C. Schvaľuje
C.1. Návrh Anny Žiarovej: 15 €/ m2
Hlasovanie: za – 1 (Anna Žiarová), proti – 0, zdržal sa – 3 (Viliam Hajný, Rastislav
Romančík, Dušan Schumichrast)
Neschválený
C.2. Návrh Rastislava Romančíka: 10 €/ m2
Hlasovanie: za – 2 (Viliam Hajný, Rastislav Romančík), proti – 0, zdržal sa – 2 (Dušan
Schumichrast, Anna Žiarová)
Neschválený
C.3. Návrh Dušan Schumichrast: 3,5 €/ m2
Hlasovanie: za – 1 (Dušan Schumichrast), proti – 0, zdržal sa – 3 (Viliam Hajný, Rastislav
Romančík, Anna Žiarová)
Neschválený
D. Odporúča
- Opätovne prerokovať predajnú cenu, alebo cenu za nájom 1m2 v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, katastrálneho zákona
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
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Zodpovední: obecné zastupiteľstvo
Termín: do vyriešenia
- Žiadateľom určenie vlastníctva a ich právnych nárokov prostredníctvom súdu

UZNESENIE Č. 15/2012
K BODU Č. 5 Voľba „Rady školy a delegovanie zástupcu obce“
I. Prerokovalo
- Voľbu „Rady školy a delegovanie zástupcov obce“
II.
A. Berie na vedomie
- že „Rada školy“ končí svoje funkčné obdobie v zmysle Školského zákona
- že obec deleguje štyroch zástupcov obce
B. Deleguje zástupcov obce:
Viliam Hajný – poslanec obecného zastupiteľstva
Mgr. Janka Jesenská – riaditeľka Materskej školy v Príbovciach
Dušan Schumichrast – poslanec obecného zastupiteľstva
Anna Žiarová – poslanec obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

UZNESENIE Č. 16/2012
K BODU Č. 13 Súhlas so zriadením súkromného ŠKD pri ZŠ Benice
I. Prerokovalo
- Žiadosť Občianskeho združenia ABC Martin, Košťany/ Turcom 150
II.
A. Berie na vedomie
- Informáciu starostu k zmene financovania školstva v budúcom roku
B. Súhlasí
- So zriadením „Súkromného Školského klubu detí pri Základnej škole v Beniciach“
C. Odporúča
- Delegovaným zástupcom rady školy za obec vyjadriť súhlas so zriadením
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

UZNESENIE Č. 17/2012
K BODU Č. 6 Správa komisie na ochranu verejného záujmu
I. Prerokovalo
- Správu o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu
II.
A. Berie na vedomie
- Správu komisie na ochranu verejného záujmu:
- k majetkovým priznaniam starostu obce Benice, hlavného kontrolóra obce a riaditeľa
Základnej školy v Beniciach
- Právne nároky starostu obce
B. Konštatuje, že
- Majetkové priznania v bode „A“ spĺňajú kritéria ustanovené príslušnými právnymi
predpismi
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
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UZNESENIE Č. 18/2012
K BODU Č. 7 Právne nároky starostu obce
Prerokovalo
- Správu o činnosti komisie
- Platové nároky hlavného kontrolóra obce
II.
A. Berie na vedomie
- Uznesenie komisie k platovým nárokom starostu obce z dôvodu zmeny priemernej mzdy
v národnom hospodárstve, kde si starosta obce neuplatňuje zmenu výpočtu mzdy podľa
ustanovenia § 11 ods. 4 písmena i.) podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Jeho plat je podľa zákona č. 253/1994 Zb. o platových
pomeroch primátorov miest a starostov obcí od 1.1.2012 v sume 1 124 €.
- Prepočet platu hlavného kontrolóra od 1.1.2012
B. Schvaľuje
- Platové nároky hlavného kontrolóra obce od 1.1.2012 v sume 121 € a odmeny vo výške
20% - 24,20 €, spolu za mesiac 145,20 €
C. Ukladá
Vyrovnať rozdiely od 1.1.2012 a pre kontrolóra obce vydať doplnok k pracovnej zmluve
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: ihneď
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

UZNESENIE Č. 19/2012
K BODU Č. 8 Žiadosť TJ Dynamo Príbovce o preplatenie výstroja pre žiakov
I. Prerokovalo
- Ústnu žiadosť predsedu Telovýchovnej jednoty na preplatenie faktúry na sumu 400 €
II.
A. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce:
- k VZN obce č. 02/2007 o Poskytovaní dotácii z rozpočtu obce, kde podľa ustanovenia § 2
ods. 6, sa dotácie poskytujú najskôr v mesiaci september
- k preklasifikácii dotácie podľa ustanovenia § 9 – mimoriadna dotácia, vzhľadom na súrnu
potrebu zakúpenia dresov pre družstvo žiakov
- zúčtovanie sa nebude musieť vykonať v zmysle ustanovenia § 10
- dotácia je schválená v súlade s rozpočtom obce na rok 2012
B. Schvaľuje
B.1. Preklasifikácia dotácie podľa ustanovenia § 9 VZN č. 02/2007 – mimoriadna dotácia
B.2. Preplatenie faktúry v sume 400 €
B.3. Predloženie zúčtovania dotácie podľa § 10 VZN č. 02/2007 - nemusí sa vykonať
C. Ukladá
- Preplatiť faktúru
Zodpovedný: obecný úrad, ekonóm účtovník
Termín: ihneď po predložení faktúry
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
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UZNESENIE Č. 20/2012
K BODU Č. 9 Rôzne
A. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce:
- ku kanalizácií aglomerácii Benice, Príbovce, Rakovo a Valča
- k spracovaniu projektovej dokumentácie na elektrickú prípojku k Cvičnej požiarnej dráhe...
- k stavaniu Mája, zabezpečenie stromu
- o pokračovaní výstavby areálu „Cvičná požiarna dráha...“
- o výrobe vstavanej skrine do mužského WC
- o objednaní darčekov na Detský deň: puzzle, jojo, perá
- o objednaní štátneho znaku a erbu obce v prevedení 3D do zasadačky obecného úradu
- o zmene zákona o správe daní Dane z nehnuteľností a poplatky za KO, kde je už stanovená
pokuta za nezaplatenie splátky alebo celého rozhodnutia v termíne zaplatenia je zo zákona
určená pokuta v sume 5 a 10 €, ktorá sa nedá odpustiť a musí sa rozhodnutím vymáhať
- o zlepšení separovania odpadu, nakoľko hrozí od budúceho roka veľké zvýšenie poplatku za
odpad
Informáciu poslanca Dušana Schumichrasta:
- k dodávke dreva na altánky
- k Turnaju obcí – nové dresy
B. Ukladá
Zabezpečiť strom na Mája
Zodpovedný: Viliam Hajný, Dušan Schumichrast
Termín: budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 13.04.2012
Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 15.04.2012
Zvesené:
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