OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 19.06.2013
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
4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
5. Záverečný účet obce za rok 2012
6. Rozpočtové opatrenia
7. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
8. Inventarizácia k 31.12.2012
9. Rôzne: kanalizácia, ROEP, Detský športový deň, Vatra, Pohár starostov obcí,
Geosense, MAS Turiec...
10. Diskusia
11. Interpelácie
12. Návrh na doplnenie uznesení
13. Návrh na zrušenie VZN č. 01/2008
14. Záver

Vyvesené: 14.06.2013
Zvesené:
Materiály k jednotlivým bodom sú zverejnené na webovej stránke obce: www.benice.sk
pod záložkou „Úradná tabuľa“.
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného 19.06.2013

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné,
prítomní všetci poslanci. Za zapisovateľ bola určená Anna Žiarová, za overovateľov zápisnice
Milan Levický a Rastislav Romančík.
Starosta požiadal zastupiteľstvo o doplnenie programu rokovania, bod č. 13, zrušenie VZN č.
01/2008 o vyberaní poplatku za jednoduché a drobné stavby na území obce Benice.
Zastupiteľstvo schválilo tento doplnok k rokovaniu a nedoplnilo o ďalšie nové body.
2. Kontrola plnenia uznesení
V predložených podkladoch sú uvedené uznesenia, ktoré boli plnené priebežne. Nebolo
splnené uznesenie č. 11/2013 pod B.1 – Predložiť novelizáciu VZN č. 05/2009 o odpadoch.
K tomuto starosta uviedol, že ešte v piatok minulý týždeň odpovedal firme Brantner na
doplnenie zmluvy na zberný dvor o kontajner na textil a obnosené šatstvo. Novela VZN sa
nestihla urobiť, nakoľko by nebol splnený limit na jeho „oznámenie“. VZN bude pripravené
na budúce zastupiteľstvo. Zastupiteľstvo to zobralo na vedomie.
3. Správa o kontrolnej činnosti
Starosta predložil záznamy o kontrolnej činnosti, ktorú vykonávala kontrolórka obce od
posledného zastupiteľstva. Neboli zistené žiadne nedostatky. Zastupiteľstvo zobralo na
vedomie správu o kontrolnej činnosti.
4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
Hlavný kontrolór obce predložil plán kontrolnej činnosti na rokovanie obecného
zastupiteľstva. Tento plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na obecnej výveske 15 dní pred
rokovaním na pripomienkovanie. Neboli vznesené žiadne pripomienky od obyvateľov obce,
fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území obce. Zo strany zastupiteľstva neboli
vznesené pripomienky a ani nebol doplnený o ďalšiu kontrolnú činnosť a Plán kontrolnej
činnosti na II. polrok 2013 zastupiteľstvo schválilo.
5. Záverečný účet obce za rok 2013
Starosta oboznámil zastupiteľstvo o plnení rozpočtu v roku 2012, ktorý je obsiahnutý
v záverečnom účte. Celkový prebytok hospodárenia, ktorý má ísť do rezervného je v sume
8 996,37 €. Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Benice:
odporúča „schváliť bez pripomienok“. Poslanci mali na nahliadnutie aj čerpanie rezervného
fondu v roku 2012.
Poslanci nemali doplňujúce otázky a zobrali na vedomie Odborné stanovisko a Záverečný
účet obce za rok 2012 schválili bez pripomienok, stým že suma 8 996,37 € sa presúva do
rezervného fondu obce.
6. Rozpočtové opatrenia
K tomuto bodu predložil starosta obce „Rozpočtové opatrenie č. 01/2013“ k zakúpeniu
čerpadla T3 na požiarnu striekačku PS 12 v sume 450,00 € od DHZ Podhorie – Beluša, ktoré
je upravené na celkový výkon cca 1 700 l/s. V rozprave sa zatiaľ nedohodlo, či sa zakúpi
motorová jednotka „nová“ alebo sa dá upraviť staršia motorová jednotka. Zastupiteľstvo
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odsúhlasilo rozpočtové opatrenia zatiaľ v sume 450,00 € stým, že neskôr po preskúmaní
možností sa bude pokračovať v zostrojení novej hasičskej striekačky.
7. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
Starosta požiadal členov Komisie na ochranu verejného záujmu, aby prečítali uznesenie zo
zasadnutia komisie, ktorá sa uskutočnila 18.6.2013. Rastislav Romančík prečítal uznesenie,
v ktorom bolo konštatované, že starosta obce splnil príslušné ustanovenia právnych predpisov,
ktoré boli prejednávané na komisii. Zastupiteľstvo zobralo uznesenie Komisie na vedomie.
8. Inventarizácia
K tomuto bodu starosta uviedol, že fyzická inventarizácia bola vykonaná ku dňu 31.12.2013,
boli vyhotovené inventúrne súpisy majetku obce podľa jednotlivých „stredísk“ Obecný úrad,
Hasičská zbrojnica, Dom smútku a Klub mladých. V inventúrnych súpisoch sú poznačené
položky na vyradenie, ktoré už nespĺňajú svoj účel a sú poškodené. Zastupiteľstvo sa
uznieslo, že tento majetok bude vyradený likvidáciou a odpísaný z majetku obce.
13. Návrh na zrušenie VZN č. 01/2008 o vyberaní poplatku za jednoduché a drobné
stavby na území obce Benice
K tomuto bodu starosta uviedol, že toto VZN bolo robené na stav v roku 2008, ale vlani
k 1.10.2012 a k 1.1.2013 sa zmenil zákon o správnych poplatkoch, v ktorých sú zahrnuté
správne poplatky za jednotlivé úkony v prenesenom výkone štátnej správy na úseku
stavebnom. Týmto toto VZN stratilo opodstatnenie. Zastupiteľstvo odsúhlasilo jeho zrušenie.
9. Rôzne
Kanalizácia
V tomto bode starosta uviedol, že bola vyvesená verejná vyhláška na predĺženie stavebného
povolenia na odkanalizovanie Aglomerácie Benice, Príbovce, Rakovo a Valča. Je predpoklad,
že po skončení verejného obstarávania sa realizácia začne v mesiaci september, október.
Súčasne s realizáciu kanalizácie sa má opravovať aj cesta E 519 od nadjazdu v Príbovciach až
po obec Ležiachov. Toto starosta pripomienkoval aj v Turvode a aj na Správe ciest ŽSK. Ak
sa realizácia nezačne v roku 2013, tak vlastne finančné prostriedky na kanalizáciu prepadnú
a kedy bude ďalšia výstavba, je ťažko odhadnúť.
Ďalej starosta uviedol, že obec dostala cca 275 € na opravu miestnych komunikácií po
zimnom období. Nakoľko sa má realizovať kanalizácia, tak tieto finančné prostriedky sa
nepoužijú na opravu asfaltu, ale použijú sa na opravu lávky na cintorín - výdreva, ktorá bola
dnes ukončená. Rastislav Romančík požiadal, aby sa opravili jamy na komunikáciách v Novej
IBV. Zastupiteľstvo sa dohodlo, že sa navezie makadam a uskutočnia sa vysprávky.
ROEP
Starosta uviedol, že dňa 5.6.2013 sa uskutočnila Komisia na Správe katastra, kde sa riešili
námietky. Námietku podala p. Ľubica Rybárska, ktorá sa dožadovala prepísania parciel, ktoré
sú v majetku obce, nakoľko uviedla, že predmetné parcely boli vymenené jej rodičmi s obcou
(MNV Benice). Na túto námietku starosta komisii uviedol, že obec je právoplatným
vlastníkom týchto parciel, je prijaté uznesenie o odpredaji, ale v žiadnom prípade nemôže
súhlasiť s tým, že parcely budú prevedené v rámci ROEP – u. Komisia sa priklonila
k stanovisku starostu obce a v rozhodnutí bude odporučenie na usporiadanie vlastníctva
určujúcou žalobou.
Ďalšie námietky, ktoré podal starosta obce sa týkali parciel na cintoríne, ktoré majú prejsť na
obec a parciel pri Turci, kde je vybudovaná Cvičná požiarna dráha, len Slovenský pozemkový
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fond ešte preskúma všetky dokumenty, ktoré môžu toto ovplyvniť. Taktiež by mala prejsť do
majetku obce neknihovaná parcela 48/1, ktorá je vedená ako vodná plocha, ale nachádza sa
medzi parcela 47/1 49/1, vedené ako TTP. K parcele 48/1 je potrebné stanovisko Obvodného
úradu Životného prostredia, ktoré dnes bolo doručené na Správu katastra.
Detský športový deň
Uskutoční sa 23.6.2013 v nedeľu. Guľáš navarí Viliam Hajný, darčeky a ceny zabezpečí
Dušan Schumichrast. Nákup sa urobí v sobotu. Budú zabezpečené kone od p. Nálevankovej.
Streľbu zo vzduchovky zabezpečí Jozef Strakoš a Jánom Stachom. Starosta dal oznámenie na
Obvodné oddelenie v Príbovciach, že sa bude strieľať z expanzných zbraní (cvičný samopal,
delo). Súťaže pre deti zabezpečí Lenka Harazinová, Zuzana Svitačová, Janka Sopkuliaková
a Stanislava Plaštiaková. Začiatok bude o 10,00 v Penzióne. Psičkárov zabezpečí Slavomír
Môc. Pozvánky pre deti zabezpečí starosta obce.
Vatra
Uskutoční sa 22.6.2013. Brigádu zabezpečí Milan Levický a Dušan Schumichrast, traktor
Viliam Hajný. Zapaľovať sa bude o 22,00 hodine. Starosta prisľúbil vyhlásenie v rozhlase aj
s Detským športovým dňom.
Pohár starostov obcí
Starosta určil termín na 27.7.2013, za účasti obcí Benice, Príbovce a Rakovo. Najprv bol
termín stanovený na 29.6.2013 s účasťou Hodslavíc. Toto starosta odmietol, pretože je to
veľmi zavčasu a Hodslavice nie sú súčasťou tohto turnaja.
Povinnosť našej obce je zabezpečiť guľáš, ceny. Termín je určený a ešte začiatok bude
upresnený. Dušan Schumichrast navrhol nové dresy. Bude treba preskúmať, do kedy sa dajú
ušiť, návrh farebného zloženia. Milan Levický zatiaľ poskytne sadu dresov, ktoré má z práce.
Geosense
Starosta dostal ponuku na „mapový portál obce“ od firmy Geosense, kde základný poplatok je
200 €. Je to webová aplikácia, v ktorej sú zahrnuté základné mapové podklady katastra. Obec
má niečo podobné, ktoré používa od roku 2007 a po konzultácii s dodávateľom je možné ho
prerobiť na ponúkaný od firmy Geosense. Zastupiteľstvo neodsúhlasilo zaplatiť firme
Geosense za mapový portál základnú sumu.
MAS Turiec
Starosta dostal ponuku o prijatie za člena partnerstva MAS Turiec (malá akčná skupina), ktorá
kopíruje obce MRZLMF, ale všetky obce nedostali ponuku. Ponuka bola niekedy v apríli, ale
starosta nechcel, zvolávať zastupiteľstvo. Je mu známe, že obec Príbovce schvaľovala vstup
na dva razy, obec Rakovo na prvý krát. Je tam obec Valča, Trebostovo, Bystrička, ale nie sú
tam všetky obce z Mikroregiónu. Celá akčná skupina vzniká z dôvodu nového
programovacieho obdobia fondov EÚ na roky 2014 – 2020. Zatiaľ nie sú známe žiadne
kritéria, ako budú obce rozdelené do pólov rastu pre čerpanie euro fondov. Pre nás z toho
vyplýva, že je možnosť vstúpiť do MAS Turiec, pokiaľ bude zo strany zriaďovateľa ponuka,
pretože už nazbierali potrebný počet ľudí od obcí (cca 10 tisíc obyvateľov dotknutého
územia).
Zastupiteľstvo prijalo uznesenie, že v prípade oslovenia zo strany zriaďovateľa, môže obec
vstúpiť do tohto združenia.
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10. Diskusia
Nezazneli nové príspevky.
11. Interpelácie
Neboli vznesené
12. Návrh na doplnenie uznesenia
Neboli podané
14. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť. Najbližšie zastupiteľstvo bude v mesiaci september.
Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Milan Levický

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

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

Podpis starostu obce

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

Vyvesené: 27.6.2013
Zvesené:
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