OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 20.03.2013
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012
4. Správa o kontrolnej činnosti
5. VZN č. 01/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
6. Smernica na vybavovanie a prešetrovanie sťažností a petícií
7. Registratúrny poriadok Obecného úradu
8. Rozpočet na roky 2013 – 2015 – prvá úprava
9. Právne nároky starostu obce
10. Inventarizácia k 31.12.2012
11. Rôzne: kanalizácia, ROEP, Základná škola, VZN o odpadoch – BRKO, Snem
ZMOTU...
12. Správa o hospodárení Základnej školy za rok 2012
13. Diskusia
14. Interpelácie
15. Návrh na doplnenie uznesení
16. Záver

Vyvesené: 15.03.2013
Zvesené:
Materiály k jednotlivým bodom sú zverejnené na webovej stránke obce: www.benice.sk
pod záložkou „Úradná tabuľa“.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 20.03.2013
1. Otvorenie
Starosta privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za
zapisovateľku bola určená Anna Žiarová. Za overovateľov zápisnice Rastislav Romančík
a Milan Levický. Poslanci nedoplnili program rokovania o ďalšie body.
2. Kontrola plnenia uznesení
Programový rozpočet – samostatný bod
Inventarizácia – samostatný bod.
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012
Správu predložila Janka Jesenská – hlavný kontrolór obce, kde bola zhodnotená kontrolná
činnosť za rok 2012 podľa plánu kontrolnej činnosti. Zastupiteľstvo nemalo pripomienky ku
správe.
4. Správa o kontrolnej činnosti
V tomto bode bola predložená správa o kontrolnej činnosti : Kontrola pokladne na obecnom
úrade od 1.1.2013 do 8.3.2013, Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami Obecného
úradu za obdobie od 1.1.0.2012 do 31.12.2012, Kontrola vyberania miestnych daní
a poplatkov Penziónu St. Floriána Vendelín za obdobie od 16.9.2012 do 31.12.2012
a Kontrola vyberania miestnych daní za rok 2012. Starosta spomenul neplatičov, ktorí majú
nedoplatky za komunálny odpad a pristúpi k exekučnému konaniu. Výzvy na zaplatenie boli
doručené, ale dlžníci doteraz nereagovali.
Zastupiteľstvo nemalo pripomienky ku správe o kontrolnej činnosti.
5. VZN č. 01/2013 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva
Starosta spomenul zmeny zákona o financovaní školstva – originálnych kompetencií podľa
zákona 596/2003 Z.z., nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samosprávy...
Vo VZN sa použil jednotný koeficient na žiaka – 57 €, ktorý vychádza z pesimistického
variantu podľa zákona č. 564/2004 Z.z.. Na CVČ bol určený ročný koeficient 50 € na žiaka.
Naša obec má počet žiakov od 5 do 15 rokov, podľa sčítania EDU zberu k 15.9.2012 29
žiakov. Obec Turčianska Štiavnička má podanú žiadosť na financovanie 21 žiakov na sumu
288 € na rok 2013, preto je na ostatné CVČ vyrátaný podiel na rok 2013 50 €.
CVČ budú dostávať finančné prostriedky podľa skutočne zapísaných detí podľa rozhodnutia
rodičov. Jedno dieťa, jedno centrum 50 € na rok. Ak rodič zapíše do dvoch alebo viac centier,
tak suma 50 € sa bude deliť dvoma, tromi... a zbytok, bude musieť hradiť rodič zo svojho. Do
konca apríla je potrebné zvolať rodičov, ktorí určia, kde budú ich deti chodiť. Pre nás (obec,
starostu) je priorita, aby deti z našej obce navštevovali CVČ ABC, kde sa zameriavajú na
Dopravnú výchovu, ktorá je dosť dôležitá pre ďalší rozvoj dieťaťa v budúcnosti. O tom však
rozhodnú rodičia.
Ďalej starosta spomenul následnú finančnú kontrolu, ktorú bude musieť obec vykonávať,
pretože finančné prostriedky na CVČ bude prideľovať obec. Do plánu kontrolnej činnosti na
II. polrok sa doplní o túto kontrolnú činnosť.
Členovia zastupiteľstva nemali pripomienky a Návrh VZN schválili.

6. Smernica na prešetrovanie sťažností a petícií
K tomuto bodu starosta uviedol, že doteraz existoval „Príkaz“ na prešetrovanie. Keďže sa
zmenila legislatíva a v „Príkaze“ sa nemôže „niečo“ nariaďovať obecnému zastupiteľstvu
alebo starostovi, tak miesto „Príkazu“ bude tento názov „Smernica...“. doplnili sa niektoré
vzory, ktoré majú napomáhať pri prešetrovaní sťažností a petícií. Podľa zákona o obecnom
zriadení, nadobúda táto smernica dňom predloženia na rokovanie obecného zastupiteľstva.
Poslanci túto “Smernicu ...“ zobrali na vedomie.
7. Registratúrny poriadok obecného úradu
Starosta k tomuto bodu spomenul „Registratúrny poriadok a registratúrny plán“, ktorý má
obec vypracovaný od roku 2007. Nakoľko obec využíva na registratúru od roku 2008
elektronický systém, tak tento poriadok je potrebné aktualizovať. Dozor nad „správou
registratúry“ v zmysle zákona o archívoch a registratúrach vykonáva Štátny archív – pobočka
Bystrička. Návrh na zmenu nového poriadku a plánu je už v archíve na Bystričke odsúhlasený
a po predložení na dnešné zastupiteľstvo bude odovzdaný s úpravami, ktoré sa ho týkajú.
Na základe zákona o archívoch a registratúrach potom bude obec postupovať vo vyraďovaní
spisov, pretože už je obec povinná vyraďovať v zmysle tohto nového.
Poslanci tento nový Registratúrny poriadok zobrali na vedomie.
8. Rozpočet na roky 2013 – 2015 – prvá úprava
Starosta predložil zastupiteľstvu „Programový rozpočet na roky 2013 – 2015“ v textovej
a v tabuľkovej forme. Zároveň predložil „prvú úpravu“ rozpočtu na rok 2013 v tabuľkovej
časti.
Príjmy:
Príjem z podielových daní, kde je prognóza 125 917 € oproti 100 000 €
Transfer z KŠÚ: 387 808 oproti 400 000 €
Transfer z MF: 2 800 € na doplatenie 5 % miezd nepedagogickým zamestnancom ZŠ
Finančné operácie: 2000 € oproti 0 €
Výdavky:
Údržba výpočtovej techniky: 700 € oproti 200 € - z titulu opravenia poškodeného harddisku
Na originálne kompetencie ZŠ Benice – ŠKD, ŠJ, ŠKD ABC, CVČ spolu 56 790 € oproti
40 000 €
Nákup výpočtovej techniky 2000 € oproti 0 € - nákup PC z dôvodu poškodenia harddisku,
nákup multifunkčného zariadenia cca 260 €
Nákup záhradnej techniky: vertikutátor 650 €
50. výročie založenia Základnej školy: 1000 € - oslavy sa uskutočnia v septembri
Úpravy rozpočtu na rok 2013 nemajú vplyv na schodok rozpočtu, nakoľko sú kryté príjmami
alebo by mali byť, nakoľko vývoj ekonomiky je ťažko odhadnúť.
Zastupiteľstvo jednotlivé zmeny rozpočtu schválilo bez pripomienok pričom stále ešte ostáva
rezerva, ktorá je však závislá od plnenia rozpočtu, hlavne zo strany MF.
Ďalej starosta spomenul Detské ihrisko, ktoré sa malo vybudovať na Cvičnej požiarnej
dráhe... sa asi odloží, nakoľko všetky dotácie boli na rok 2013 zrušené, ale podľa vývoja
príjmov sa môže niečo vybudovať, ale najskôr na jeseň. Tento rok by sa mali vybudovať ešte
lavičky a stoly, zatrávniť. Rastislav Romančík sa opýtal na kosenie plochy pri ihrisku.
Starosta odpovedal, že najprv treba zrovnať mraveniská a kopy, ktoré boli vyvezené
v minulosti, aby sa mohlo kosiť rotačkou.
9. Právne nároky starostu obce
Starosta k tomuto bodu uviedol, že priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2012 je
podľa štatistického úradu 805 €. Ďalej uviedol, že jeho doterajší úväzok je 0,87 – 6,5 hodiny

denne. Podľa zákona o obecnom zriadení plat starostu, koeficient úväzku a ostatné náležitosti
platu určuje obecné zastupiteľstvo v predchádzajúcom volebnom období, ale na návrh starostu
môže byť tento plat, úväzok a ostatné náležitosti zmenené. Starosta podal návrh, aby
koeficient úväzku sa zmenil z 0,87 na 1. Ako dôvod uviedol, že sú samosprávy, ktoré majú
nižší rozpočet, využívajú na administratívne práce zamestnancov a starosta má plný úväzok.
Nakoľko nároky na prácu starostu a obce sa neustále zvyšujú, trávi tu celé voľné dni počas
víkendov a nemieni zamestnať administratívnu silu, tak považuje zvýšenie koeficientu na 1,
teda na plný úväzok, za čiastočnú náhradu. Počas rozpravy kontrolórka vypočítala plat, ktorý
prináleží starostovi obce od 1.1.2013 v zmysle priemernej mesačnej mzdy v národnom
hospodárstve za rok 2012 a to po zaokrúhlení 1.329 €.
Zastupiteľstvo návrh starostu obce schválilo.
12. Správa o hospodárení Základnej školy za rok 2012
Starosta predložil správu, ktorú doručil na zastupiteľstvo riaditeľ školy. Podľa zákona
o školskej správe a samospráve predkladá riaditeľ zriaďovateľovi - obci „Správu...“, ktorá sa
predkladá na rokovanie obecného zastupiteľstva. V správe sú zohľadnené finančné toky na
úseku originálnych kompetencií, prenájmu priestorov a iné hospodárske náležitostí
hospodárenia. Táto správa je aj súčasťou záverečného účtu, ktorý sa bude prejednávať
v budúcnosti.
10. Inventarizácia k 31.12.2012
K inventarizácii starosta spomenul, že pôvodne sa mala prerokovať správa, určiť likvidáciu,
ale nakoľko ešte účtovníčka nemá spracovanú správu, tak, to bude predmetom prejednávania
na budúcom zastupiteľstve. Inventarizácia je vykonaná a ešte treba doriešiť hasičskú
zbrojnicu s Klubom mladých ohľadom stoličiek a potom pripraviť návrh na vyradenie.
11. Rôzne: Kanalizácia
Počas Snemu ZMOTU nás informoval riaditeľ Turvodu, že na Najvyššom súde bolo
potvrdené, že Turvod a. s. postupoval správne a kanalizácia po dokončení Verejnej súťaže sa
môže spustiť. Vedenie Turvodu urobí všetko preto, aby sa už konečne začala. Tomuto
nahráva aj zmena zákona o verejnom obstarávaní platného od 18.2.2013, kde námietkové
konanie sa urobí naraz a nebude sa naťahovať. Podľa posledných informácií, by sa malo začať
kopať v auguste alebo v septembri. Výkop kanalizácie sa môže krížiť s opravou koberca na
E519, ktorý sa má opravovať zhruba v tomto období. Toto bolo konzultované aj s predsedom
VÚC Žilina Ing. Jurajom Blanárom, ktorý tu bol na návšteve 21.januára a s Ing. Mariánom
Janíkom – riaditeľom SC ŽSK. Zároveň starosta u nich pripomienkoval, že nielen oprava
koberca, ale aj všetky deformácie – nivelity, ktoré sú od mosta z Príboviec cez Benice až do
Ležiachova.
ROEP
Zajtra 21.3.2013 sa má uskutočniť prejednávanie. Zatiaľ je jedna námietka od Ľubici
Rybárskej, ktorá namieta usporiadanie vlastníckych práv na „jej“ parcelách, ktoré sú
majetkom obce.
VZN o odpadoch
Od 1.1.2013 sa mení zákon o odpadoch v ktorom je povinnosť obce separovať BRKO –
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad; biologický odpad – tráva, stromy..., jedlé oleje...
Starosta dal vypracovať cenovú kalkuláciu na vývoz tohto odpadu, ktorý spracovala firma
Brantner Fatra. Zároveň cez túto firmu podal na Recyklačný fond žiadosť na príspevok, za
ktorý sa môžu zakúpiť kompostéry na biologický odpad pře niekoľko domácnosti. Vo VZN
o odpadoch bude riešený spôsob zberu týchto odpadov pre fyzické aj právnické osoby, ktoré
majú sídlo na území obce. Toto VZN bude pripravené na schválenie na budúce zastupiteľstvo.

V tomto bode starosta spomenul aj pristavenie kontajnerov na jarnú očistu obce, ktoré budú
pristavené, keď bude vhodný čas. Konáre zo stromov sa budú ukladať ku kontajnerom, ktoré
sa potom zoštiepkujú, tak aby sa zbytočne nezaplnili.
Snem ZMOTU
Starosta podal informáciu, ktorá sa prejednávala na sneme, týkajúca sa podielových daní na
rok 2013. Už v decembri vyšla prognóza na rok 2013, kde sa však počet obyvateľov počítal
podľa stavu k 1.1.2011 a nie k 1.1.2012. starosta sa začal informovať na príslušných
inštitúciách ZMOS, MF. Nakoniec z toho vyšlo, že tento prepočet podľa stavu obyvateľov k
1.1.2011 navrhol Magistrát mesta Bratislavy, nakoľko sa „riadne nesčítali“ a ak by sa išlo
podľa stavu k 1.1.2012, tak by prišli o niekoľko miliónov na podielových daniach. Na Sneme
ZMOTU dal starosta na schválenie uznesenie, ktoré sa zasielalo na ZMOS, v ktorom stálo:
Zverejniť podielové dane podľa stavu k 1.l.2012, tak aby všetky obce vedeli o koľko majú
znížený alebo zvýšený príjem na rok 2013. Druhé uznesenie bolo, aby sa zverejnili osoby,
ktoré vyjednávali s MF a pripustili zásah do fiškálnej decentralizácie zmenou výpočtu podľa
stavu k 1.1. predchádzajúceho roku. Touto zmenou prišla naša obec o cca 3.500 €, pretože
stav k 1.1.2011 bol 311 obyvateľov a k 1.1.2012 bol 335 obyvateľov. Doteraz však zo ZMOS
u nebolo odpovedané. Nie je však predpoklad, že by sa prognóza podielových daní na rok
2013 upravila podľa stavu k 1.1.2012. Starostov návrh podporila veľká väčšina prítomných
starostov Turca. Uvidíme aké stanovisko sa prijme na Sneme ZMOS, ktorý sa uskutoční
v máji.
Stavanie mája
Strom ešte rastie, ale bude ho treba v polovičke apríla pripraviť, očistiť. Na odpílenie sa
podujal Dušan Schumichrast, ktorý ho opracuje. Stavať sa bude v čase obvyklom 30. Apríla.
13. Diskusia
Neboli nové príspevky
14. Interpelácie
Neboli vznesené
15. Návrh na doplnenie uznesenia
Neboli podané
16. Záver
Starosta sa poďakoval za účasť.
Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Milan Levický

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

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

Podpis starostu obce

Vyvesené: 03.04.2013
Zvesené:

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

