OBEC BENICE
Obecný úrad v Beniciach
Benice 69, 038 42 Príbovce

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ZO DŇA 17.03.2021 O 19 TEJ HODINE
UZNESENIE Č. 001/2021
K BODU Č. 1 Otvorenie
A. Konštatuje, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny
B. Určuje
Zapisovateľa zápisnice: Ivana Brozmanová
Overovatelia zápisnice: Milan Levický, Rastislav Romančík
C. Schvaľuje
Program rokovania
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

UZNESENIE Č. 002/2021
K BODU Č. 2 Kontrola plnenia uznesení
I. Prerokovalo,
Kontrola plnenia uznesení
II.
A. Konštatuje, že
Uznesenia boli splnené
Hlasovanie: za - 5, proti – 0, zdržal sa – 0

UZNESENIE Č. 003/2021
K BODU Č. 3 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
I. Prerokovalo
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
II.
A. Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

UZNESENIE Č. 004/2021
K BODU Č. 4 Správa z kontrolnej činnosti v roku 2021
I. Prerokovalo
Správa z kontrolnej činnosti v roku 2021
II.
A. Berie na vedomie
Správa z kontrolnej činnosti v roku 2021
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

UZNESENIE Č. 005/2021
K BODU Č. 5 Rozpočtové opatrenia č. 01/2021
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I. Prerokovalo
Rozpočtové opatrenia č. 01/2021
II.
A. Berie na vedomie,
Rozpočtové opatrenia č. 01/2021
B. Schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 01/2021
Úprava rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva
V_1 na sumu 570 303,- €
Kapitálové výdavky:
06.6.0 občianska vybavenosť
Rozšírenie BOR – Areál pri Turci
800,- €
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

UZNESENIE Č. 006/2021
K BODU Č. 6 Zadanie „Územný plán obce“
I. Prerokovalo
Zadanie „Územný plán obce“
II.
A. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce k
- o nepodaní žiadosti na dotáciu z dôvodu karantény na Okresnom úrade v sídle kraja na odbore
výstavby a bytovej politiky
- podaniu žiadosti do konca februára 2022
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

UZNESENIE Č. 007/2021
K BODU Č. 7 Žiadosť na prenájom poľnohospodárskej pôdy PD Valča
I. Prerokovalo
Žiadosť na prenájom poľnohospodárskej pôdy PD Valča
II.
A. Berie na vedomie
Informáciu starostu k podmienkam nájmu
Obec v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení
neskorších predpisov, môže prenajať svoj nehnuteľný majetok.
Prenájom sa schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
B. Schvaľuje
Zámer prenajať poľnohospodársku pôdu podľa žiadosti od Poľnohospodárske družstvo „Valča“,
družstvo, so sídlom 038 35 Valča 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovne:
Parcely „E“ 45/13 ostatná plocha o výmere 1147 m2 aj užívaná na LV 137 je súčasťou pôdneho
bloku 6803/1,
Parcela „E“ 126/23 ostatná plocha o výmere 1441 m2, užívaná 1249 m2 na LV 137, je súčasťou
pôdneho bloku 6003/10,
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Parcela „E“ 139 TTP o výmere 1716 m2, užívaná 218 m2, na LV 169 je súčasťou pôdneho bloku
6901/6,
Parcela „E“ 140 TTP o výmere 1295 m2, užívaná 741 m2, na LV 169 je súčasťou pôdneho bloku
6901/6,
Parcela „C“ 156/16 ostatná plocha o výmere 1997 m2, užívaná 35m2, na LV 137je súčasťou
pôdneho bloku 6801/2
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Parcely sú súčasťou pôdnych blokov, na ktoré ma Poľnohospodárske družstvo „Valča“, družstvo,
so sídlom 038 35 Valča 1, zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom (ďalej len SPF), ktorý
spravuje pôdu neznámych vlastníkov.
Parcely doteraz obhospodaruje PD Valča bez nájomnej zmluvy
C. Ukladá
Zverejniť schválený zámer prenajať parcely uvedené pod „B.“ na obecnej výveske a webovej
stránke obce.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: najmenej 15 dní pred schvaľovaním
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 1

UZNESENIE Č. 008/2021
K BODU Č. 8 Podiel separácie za rok 2019, Informácia o podaní žiadosti na Envirofond
I. Prerokovalo
Podiel separácie za rok 2020, Informácia o podaní žiadosti na Envirofond
II.
A. Konštatuje, že
Starosta obce nepodpísal dodatok „Cenník prác a služieb od 1.3.201 od 31.12.2021“, kde
dodávateľ služieb firma Brantner Fatra s. r. o. navýšil cenu na uvedené obdobie o cca 1114,- €, čo
je oproti cenníku z roku 2019 nárast o 33,89 %.
V roku 2019 sa cena navyšovala o 3,3%, čo bolo únosné a nárast sa vykryl z preplatku poplatkov
za komunálny odpad.
B. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce k:
- podielu separácie za rok 2020 – 61,10%
- platbe poplatku za uloženie odpadu na skládke na rok 2021 – 11,00 € t
- podaniu žiadosti, kde poskytnutý príspevok bude môcť byť použitý na rozvoj životného
prostredia v obci
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

UZNESENIE Č. 009/2021
K BODU Č. 9 Informácia o výmene okien
I. Prerokovalo
Informácia o výmene okien na I. stupni
II.
A. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce k ukončeniu výmeny okien na I. stupni
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
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UZNESENIE Č. 010/2021
K BODU Č. 10 Informácia o KORONAVÍRUSE - opatrenia
I. Prerokovalo
Informácia o KORONAVÍRUSE - opatrenia
II.
A. Konštatuje, že
Tento bod rokovania je zároveň rokovaním Krízového štábu
B. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce k
- všetkým vykonaným a vykonávaným opatreniam na úseku ochrany obyvateľstva
- k dodaniu respirátorov
- k zakúpeniu vitamínu C
- dodanie 2 ks respirátorov a krabičku vitamínu C do domácnosti, kde sú obyvatelia nad 62 rokov
C. Vyzýva občanov k
- dodržiavaniu základných hygienických predpisov (používaniu rúšok, umývanie a dezinfekcia
rúk...)
- nestretávaniu sa
- testovanie každých sedem dní, pokiaľ bude okres Martin v čiernych číslach
- nezdržiavaniu s v obchodoch
- zákaz vychádzania
- zákaz vychádzok do prírody mimo okresu
- odporúča preštudovať si leták, ako sa správať pri COVID-19, zverejnené na obecnej výveske
a webovej stránke obce
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

UZNESENIE Č. 011/2021
K BODU č. 11 Rôzne
I.
Prerokovalo
Rôzne: SODB 2021, Letecké video, Areál pri Turci, Nátery a oprava lavičiek, Žiadosť na
legalizáciu stavby
II.
A. 1. Berie na vedomie
SODB 2021
- zatiaľ je sčítaných 85% obyvateľov
- samo sčítavanie je do 31.3.2021, potom bude prostredníctvom mobilných asistentov
- vzhľadom na situáciu treba, čo najviac sa samo sčítať
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
Letecké video
A. 2 Berie na vedomie
- snímkovanie treba objednať do konca marca
- boli objednané 30 ks publikácie Čarovný Turiec
- boli objednané 15 ks Atlas SR VKÚ
B. 2. Schvaľuje
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Letecké video obce
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
Areál pri Turci
A. 3 Berie na vedomie
Informáciu o
- terénnych úpravách,
- vybudovaní stacionárnych lavičiek,
- vybudovanie lavičiek pri ohnisku
B. 3 Schvaľuje
Vybudovať lavičky, vykonať terénne úpravy
Zodpovedný: Milan Levický, Rastislav Romančík
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
Náter a oprava lavičiek
A. 4 Berie na vedomie
Informáciu o oprave a náterov všetkých lavičiek
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
Žiadosť na legalizáciu stavby
A. 5 Berie na vedomie
Informáciu starostu obce k:
- žiadosti Stanislavy Plaštiakovej na legalizáciu stavby, ktorá zasahuje do obecného pozemku
- neprerokovaniu žiadosti, nakoľko nemohla byť predmetom prerokovania z dôvodu nesplnenia
termínu podania v zmysle rokovacieho poriadku a v zmysle zákona o majetku obce
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 18.03.2021
Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice
Vyvesené: 18.03.2021
Zvesené:
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