OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, ţe dňa 29.06.2011
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o výsledkoch kontroly
4. Návrh „Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2011
5. Ţiadosť o rozšírenie zastavaného územia obce, Ing. Martin Krška, Benice 2
6. Ţiadosť o povolenie uţívania pozemku, Veronika Schneiderová – Sálem, Borcová 6
7. Záverečný účet obce za rok 2010
8. Štatút komisie na ochranu verejného záujmu
9. Právne postavenie starostu, novelizácia zákona č. 253/1994 Z.z. ...
10. Rozpočtové opatrenia
11. Ţiadosť na prevádzku „Terasa“ Jagogastro – Ján Gomola, Príbovce 318
12. Rôzne: Detský športový deň, Vatra, Snem ZMOSU, hasiči, Turnaj starostov obcí
Benice, Príbovce a Rakovo, Kanalizácia....
13. Diskusia
14. Interpelácie
15. Záver

Vyvesené: 25.06.2011
Zvesené:
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Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.06.2011
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Ospravedlnil Annu Ţiarovú, ktorá nepríde z dôvodu
promócie v rodine. Milan Levický je z pracovných dôvodov mimo územia Beníc. Za
zapisovateľku zápisnice bola poţiadaná Janka Jesenská, hlavný kontrolór obce. Za
overovateľov zápisnice boli určení Viliam Hajný a Rastislav Romančík. Starosta skonštatoval,
ţe zastupiteľstvo je uznášania schopné. Program rokovania bol schválený, tak ako bol
predloţený. Neboli vznesené ţiadne doplnky. Starosta ešte privítal účtovníčku obce Emíliu
Remšíkovú, ktorá bude predkladať Záverečný účet obce za rok 2010.
2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta skonštatoval plnenie uznesení, ktoré boli schválené zastupiteľstvom od začiatku
roka. Zatiaľ nie je splnené uznesenie týkajúceho sa Pracovného poriadku obce, ktoré bude
predloţené na najbliţšie zastupiteľstvo v septembri. Uznesenie o nájomnej zmluve na Klub
mladých, nie je predloţené na rokovanie a taktieţ bude predmetom rokovania budúceho
zastupiteľstva.
3. Správa o výsledkoch kontroly
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predniesla Správu o výsledkoch kontroly, ktoré
vykonala v Základnej škole a ŠJ ZŠ Benice s výsledkom neporušenia zásad účtovných a iných
všeobecne záväzne právnych predpisov. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali
pripomienky.
4. Návrh „Plán kontrolnej činnosti“
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predloţila na schválenie Plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2011. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali pripomienky a ani nedoplnili „Plán...“
a schválili ho predloţenej podobe.
5. Ţiadosť o rozšírenie zastavaného územia obce Ing. Martin Krška, Benice 2
Starosta predniesol ţiadosť, ktorá uţ bola prejednávaná na obecnom zastupiteľstve v roku
2009 pod uznesením číslo 72/09 zo dňa 18.11.2009. Vtedy plnenie tohto uznesenia bolo
pozastavené, nakoľko výmera parcely 157/44 presahovala výmeru 1000 m2. Ţiadateľ si dal
upraviť GP na poţadovanú výmeru a predloţil nový GP. Obecné zastupiteľstvo ţiadosť
schválilo.
6. Ţiadosť o povolenie uţívania pozemku Veronika Schneiderová – Sálem, Borcová 6
Starosta predniesol ţiadosť o menovanej, ktorá chce prevádzkovať stánok na predaj
výrobkov z ovčieho mlieka pri zastávke pri škole. Stánok bude pripojený na elektrickú sieť
cez stĺp verejného osvetlenia. Tečúca voda bude prostredníctvom zásobníka vody, ktorá bude
napojená na elektrickú batériu. Pouţitá voda bude odtekať do zbernej nádoby, ktorá bude
likvidovaná podľa potreby. Sociálne zariadenia budú pouţívaná v ZŠ, na ktoré bude zmluva
s riaditeľom školy.
Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili záber časti pozemku parcely č. 142/5 na
predajný stánok.
7. Záverečný účet obce za rok 2010
Starosta poţiadal účtovníčku obce Emíliu Remšíkovú, aby predniesla poznámky
k záverečnému účtu. V krátkosti informovala zastupiteľstvo o hospodárení obce s finančnými
prostriedkami. Prebytok hospodárenia obce v sume 10 463 € po očistení od vlastných zdrojov
ZŠ v sume 255 € sa prevedie do rezervného fondu obce.
Ďalej Janka Jesenská hlavný kontrolór obce v odbornom stanovisku odporučila poslancom
obecného zastupiteľstva schváliť záverečný účet bez výhrad.
Záverečný účet bol obecným zastupiteľstvom schválený bez výhrad. Audit účtovnej závierky
za rok 2010bude vykonaný v mesiaci august 2011.
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8. Štatút komisie na ochranu verejného záujmu
Starosta predloţil obecnému zastupiteľstvu „Štatút...“, ktorý bol predloţený Komisiou na
ochranu verejného záujmu, ktorá mala zasadnutie v utorok 28.6.2011. Uvedený materiál
vymedzuje pôsobnosť a úlohy pre Komisiu. Komisiou bolo prijaté odporúčanie prijať
predloţený „Štatút...“ obecným zastupiteľstvom.
Obecné zastupiteľstvo „Štatút...“ schválilo.
9. Právne postavenia starostu, novelizácia zákona č. 253/1994 Z.z. ...
Starosta obce predniesol zastupiteľstvu informáciu o novelizácie predmetného zákona, ktorý
pojednáva o platových pomeroch. Ďalej predloţil zastupiteľstvu zápisnicu a uznesenie zo
zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu, v ktorej sa pojednáva o plate a odmenách
starostu. V uznesení zo zasadnutia bolo doporučené „Komisiou“ určiť plat starostu od
1.6.2011 a to v sume 1100 €. Doterajší plat starostu bol v sume 1100 €.
Ďalej bolo Komisiou doporučené vyplatiť odmenu vo výške 20% platu za mesiace január aţ
máj 2011. Suma odmeny je vo výške 1100 €.
Obecné zastupiteľstvo odporúčané návrhy Komisie na ochranu verejného záujmu schválilo.
10. Rozpočtové opatrenia
Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo o vývoji čerpania príjmov a výdavkov rozpočtu na
rok 2011. Celkové šetrenie k polroku 2011 je cca 5000 €. Informáciu predloţil z dôvodu
zakúpenia reproduktorovej sústavy Yamaha 300, ktorá bola pouţitá na Detský deň a jej
pouţitie je na ďalšie akcie v obci. Ďalej informoval o zakúpení nového krovinorezu T753,
nakoľko sú traja kosci a tráva neustále rastie. Jedným pokosením všetkých priestranstiev sa uţ
začína opakované kosenie. Cena nového krovinorezu ja cca 750 €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo nákup novej techniky.
11. Ţiadosť na prevádzku „Terasa“ Jagogastro – Ján Gomola, Príbovce 318
Starosta informoval o „Ţiadosti...“. Ohlásenie drobnej stavby spĺňa náleţitosti stavebného
zákona aj vykonávacej vyhlášky. Zo strany obce bude vydané vyjadrenie, ţe obec nemá
námietky.
K ďalšiemu konaniu bol prizvaný ţiadateľ. Bolo mu vysvetlené, ţe terasa bude môcť byť
otvorená len do 22,00 a po tomto čase sa zakazuje podávať poţívatiny. Je na ňom, ako bude
postupovať ďalej, ako si to ustriehne, ako si preškolí obsluhu, aký bude prístup zákazníkov
k schválenému pouţívaniu Terasy. Zo strany obce, pri nedodrţiavaní VZN, budú nasledovať
sankcie, ktoré budú zle vplývať na jeho ekonomiku prevádzky. Konečné riešenie, bude zákaz
prevádzkovania Terasy.
Ján Gomola prisľúbil dodrţiavanie predpisov, poučenie obsluhy ohľadom prevádzkovania
Terasy.
12. Rôzne: Detský športový deň, Vatra, Snem ZMOSU, hasiči, Turnaj starostov obcí
Benice, Príbovce a Rakovo, Kanalizácia...
Detský športový deň
Starosta zhodnotil prípravu tejto akcie, kde bola sľúbená pomoc hasičov, ale na príprave sa
nepodieľali. Boli oslovení poslanci a ostatní ľudia, ktorí sa podieľali na príprave. Poďakoval
sa jednotlivo osobám zúčastneným na akcii: Viliam Hajný s ostatnými guľášnikmi, Richard
Trnovský moderácia akcie, Lenka Harazinová a Zuzana Svitačová súťaţe detí, Jozef Strakoš
s ostatnými, ktorí pomáhali pri súťaţi so vzduchovkami, za vecné dary do súťaţi Mgr. Milan
Adamec, peňaţný dar pán Tibor Buzák – metrológia, náš občan, ktorý prisľúbil aj ďalšie
moţné príspevky na podobné akcie. Tlmočil pochvalu rodičov za priebeh celého podujatia.
Vatra, hasiči...
Starosta skritizoval prístup časti, hasičov, ktorí sa kaţdý rok podieľali na príprave tejto akcie,
nakoľko sa do nej nezapojili. Toto malo súvis s predchádzajúcimi hasičskými súťaţami, kde
vznikol rozpor s činnosťou úradu a DHZ. Starosta sa „nepoďakoval“ za reprezentáciu obce.
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Jeho vyjadrenie bolo v tom, ţe nemohol sa poďakovať, pretoţe nebolo komu a nie za čo.
DHZ je spolok, kde existuje výbor, sú v ňom organizovaní členovia, ktorí majú nejaké
povinnosti aj práva. Starosta nechce vstupovať do týchto vzťahov, ale tieţ nebude určovať ani
sa starať ako členovia DHZ naloţia s finančnými prostriedkami, čo si spravia. Je schválený
rozpočet podľa, ktorého sa bude riadiť. Ak hasiči niečo chcú organizovať, nemôţu viniť
starostu, ţe to nezariadil. Iniciatíva musí vychádzať z ich strany a všetko si treba najprv
vydiskutovať na úrovni Poţiarnej zbrojnice alebo na Obecnom úrade.
Dušan Schumichrast vyjadril nespokojnosť so zabezpečovaním akcií, pretoţe to uţ desať
rokov robia tí istí ľudia. On pouţíva svoje prostriedky, voľný čas, materiál. Ďalej povedal, ţe
hasiči si zaslúţia za svoju činnosť nejaký spôsob satisfakcie.
Starosta odpovedal, ţe všetko ja na zodpovednosti konkrétnych osôb, ktorým to vyplýva
z ich pôsobenia a aj dobrovoľnosti. Vţdy je to na určitých osobách, ktorí majú záujem niečo
robiť, kým ich nenahradia noví. Je to na nás ako si zapracujeme a podchytíme mladších, ktorí
budú mať záujem. Tak ako teraz pri chystaní Vatry, kde boli prítomní Filip Aizner, Lukáš
Harazin, Peter Jambor a Juraj Hrúz.
Turnaj starostov obcí Benice, Príbovce a Rakovo
Starosta spomenul rokovanie so starostom Príboviec a Rakova o tomto turnaji, keď boli spolu
na Sneme ZMOSu. Patrik Antal, starosta Rakova a predseda TJ pozval na tento Turnaj aj
hostí z obce Hodslavice z ČR, pretoţe ich účasť bude potvrdená len na 3 – 5%. Starosta bol
proti tomu, pretoţe tento turnaj nie je o upevňovaní druţobných vzťahov, ale o turnaji našich
obcí a v minulosti aj s obcou Leţiachov. Samozrejme Hodslavice potvrdili účasť, minulý
týţdeň v sobotu na našej návšteve z príleţitosti 600. výročia prvej písomnej zbierky. Herný
systém bude taký, ţe kaţdé muţstvo odohrá po dva zápasy s pomocnými jedenástkami.
Turnaj sa uskutoční 2. Júna, vylosovanie bude medzi 9,30 – 10,00.
Kanalizácia
Proces výberu uchádzača o výstavbu kanalizácie v našej obci bol zastavený a TURVOD to
posunul na Najvyšší súd SR, ktorý má posúdiť opodstatnenosť zastavenia súťaţe ÚVO.
Vyskytla sa informácia na webovej stránke Turiec info, ţe súťaţ sa bude opakovať, ale po
preskúmaní skutočností na TURVOD e, toto bolo posunuté na príslušný okresný súd, ktorý
bude rozhodovať.
K tomuto bodu starosta spomenul VZN obce o vývoze odpadových vôd zo ţúmp, pretoţe
systém vývozu sa zmenil v tom, ţe vývoz sa neobjednáva prostredníctvom obce, ale kaţdý
obyvateľ sám. Kontaktné údaje boli vloţené obyvateľom obce do schránok na jeseň v roku
2010. Nahlasovanie je vyvesené na obecnej výveske, kde je aj cenník vývozu. Úprava VZN
bude predloţená na budúce zastupiteľstvo.
Ďalej spomenul, ţe sa vyskytla ţiadosť o povolenie vývozu ţumpy za ihrisko, ktorú nemohol
splniť, pretoţe nie je na to oprávnený, nie je to pozemok obce a je to v rozpore so zákonom
o vodách, ochrany prírody a krajiny a platným VZN kom. Nikomu nemôţe vyhovieť, pretoţe
z jeho strany by to bola ignorácia všetkých predpisov, ktoré súvisia s touto činnosťou.
Vývozcovia ţúmp, ktorí nemajú oprávnenie na túto činnosť sa tieţ dopúšťajú protiprávneho
konania, pretoţe vývoz je povolený do schválených ČOV–iek, ktoré sú prispôsobené na
zneškodňovanie odpadu.
Snem ZMOSu
K tomuto bodu starosta oboznámil zastupiteľstvo o jeho konaní v máji 2010, kde bola
premiérka a niektorí ministri vypískaní. Na Sneme okrem iného rezonoval hlavne zákon
o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest, ktorý nemal byť
prerokovaný bez návrhu ZMOSu, ale bolo prelomené veto deň pred konaním Snemu.
Ďalej spomenul nový návrh o daniach z nehnuteľností, kde obce sú povinné zvýšiť daň
z nehnuteľností o 50% a o túto sumu majú byť krátené podielové dane. Teraz je v parlamente
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nový návrh o daniach z nehnuteľností, ktorý je však tieţ prejednávaný bez ZMOSu a je ťaţko
predpovedať v akom znení bude prijatý, ale to bude predmetom VZN ka na rok 2012.
13. Diskusia, interpelácie
V tomto bode neboli vznesené samostatné príspevky. Neboli vznesené nové poţiadavky na
doplnenie uznesenia
14. Záver
Záverom sa poďakoval za účasť a budúce zastupiteľstvo je naplánované na mesiac
september.

Zapísal: Janka Jesenská
Overovatelia: Viliam Hajný

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

Rastislav Romančík .................................................
Podpis starostu

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