OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 18.06.2014
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 2014
5. Záverečný účet obce za rok 2013
6. Rozpočtové opatrenia
7. List ministrovi dopravy ohľadom cestnej premávky na komunikáciach E519, E65
a realizácia R3
8. Voľba riaditeľa školy
9. Stavebný zákon
10. Turnaj starostov obcí
11. Oslavy v obci Rakovo
12. Rôzne: Oslavy ZŠ Benice, Komunálny odpad, Športové hry ZMOTU, Kanalizácia,
Cvičná požiarna dráha, Vatra, Detský deň
13. Návrh na určenie počtu poslancov a platu starostu na nasledujúce volebné obdobie
2014 - 2018
14. Diskusia
15. Interpelácie
16. Návrh na doplnenie uznesení
17. Záver
Vyvesené: 12.06.2014
Zvesené:
Materiály k jednotlivým bodom sú zverejnené na webovej stránke obce: www.benice.sk
pod záložkou „Úradná tabuľa“.

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 18.6.2014
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné,
prítomní štyria, podľa prezenčnej listiny, Dušan Schumichrast neprítomný. Overovatelia
zápisnice boli určení Viliam Hajný a Rastislav Romančík. Za zapisovateľku zápisnice bola
určená Anna Žiarová. Starosta navrhol zmenu poradia bodov rokovania bod. č. 13 Návrh na
určenie počtu poslancov a platu starostu na nasledujúce volebné obdobie 2014 – 2014, za bod
č. 6. Rozpočtové opatrenia. Poslanci obecného zastupiteľstva nedoplnili Program rokovania
o ďalšie nové body.
2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta skonštatoval, že uznesenia sú splnené okrem uznesenia č. 010/2014 pod A. 4 –
uzamknutie Klubu mladých. K tomuto uzneseniu vznikla rozprava. Kde Rastislav Romančík,
Milan Levický namietali, že prečo nemôžu do klubu chodiť len tí, ktorí cvičia. Nech sa dvere
z malej miestnosti uzamknú a bude prístupná len malá miestnosť, kde je posilňovňa. Starosta
odpovedal, že keď si to zoberú na starosť, tak nemá problém. Ďalej uviedol, že kto chodí do
posilňovne? Zamedzia títo mládežníci, aby tí iní nechodili do vedľajšej miestnosti nie za
účelom na to určeným? S kým má podpísať zmluvu o používaní miestnosti? Ďalej starosta
uviedol, že na jeseň v roku 2013 navrhoval mládežníkom, že keď sa učia za murárov, tak nech
cez zimu položia polystyrén na plafón vo veľkej miestnosti a nastierkujú steny. Obec dala
urobiť nové elektrické rozvody a steny ešte nie sú opravené. Doteraz nik neprišiel za ním, že
idú opravovať.
Milan Levický uviedol, že jeho syn mu povedal, že keď tam chodil starostov syn, tak sa klub
nezatváral. Starosta odpovedal, že zmluva o poskytovaní klubu je už od roku 2009, ale nemal
ju s kým podpísať, pretože nie je nástupca – štatutár za Občianske združenie. V tomto období
sa začal klub opravovať, ale nedokončil, bez ohľadu či tam chodil jeho syn alebo iní.
Ďalej starosta vytkol, Milanovi Levickému a Rastislavovi Romančíkovi, že ak si zoberú na
starosť ako riešenie používania kolotoča, kde Milan Levický prišiel za ním do Očka, aby to
šiel riešiť?! Starosta súhlasí s používaním Klubu mladých, ale tak aby osoby, ktoré ho
navštevujú, mali určeného zástupcu, ktorý bude zodpovedať za riadny chod. Ktorý zabezpečí
opravu. Pokiaľ toto nebude, tak Klub mladých sa uzavrie.
3. Správa o kontrolnej činnosti
Starosta uviedol tento bod rokovania, kde obecné zastupiteľstvo dostalo správu pred
zastupiteľstvom. Správa nebola doplnená ani neboli vznesené doplnky a zobrali ju na
vedomie.
4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
Pri tomto bode rokovania starosta uviedol, že sa opomenulo vyvesiť tento plán na čas
rozhodný pätnásť dní pred rokovaním a nebude sa schvaľovať. Schválený bude na budúcom
zastupiteľstve v septembri.
5. Záverečný účet obce za rok 2013
Starosta skonštatoval, že záverečný účet bol vyvesený päťnásť dní pre rokovaním na obecnej
výveske a na webovej stránke obce. Ďalej skonštatoval, že podklady na schválenie návrhu
mali poslanci obecného zastupiteľstva predložené v písomnej podobe. Hlavný kontrolór obce
predložil Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2013 s odporučením schváliť.

Prebytok hospodárenia obce za rok 2013 bol v sume 27 883,98 € a z toho do rezervného
fondu je navrhnuté použitie v sume 13 688,38 €. Táto suma je určená na investičné akcie obce
v budúcich obdobiach.
Starosta prečítal návrh na uznesenie a poslanci obecného zastupiteľstva schválili Záverečný
účet obce Benice za rok 2013 bez výhrad.
6. Rozpočtové opatrenia
Starosta uviedol k tomuto bodu rokovania, že vzhľadom na štatistické zisťovanie podľa ESA
95 Slovenská republika splnila kritéria deficitu pod 3 %. Od októbra 2014 nastupuje nové
štatistické zisťovanie podľa ESA 2010, kde sa bude zisťovať dlh Slovenskej republiky aj za
obdobia 2011 až 2013 a započítavať položky, ktoré môžu ovplyvniť celkový deficit SR nad
3%.
Na tomto základe v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy a iných
príslušných predpisov ak dôjde k prekročeniu hranice 3%, tak rozpočet obcí, sa bude na rok
2015 zostavovať len na základe výdavkov v roku 2014. Z tohto titulu starosta predložil návrh
na rozpočtové opatrenia č. 02/2014, kde sú navŕšené, výdavky, kapitálové výdavky, príjmové
finančné operácie celkovo o 36 750 €. Všetky zmeny sú zahrnuté v rozpočte obce na rok 2014
a po schválení budú odoslané do RIS.SAM – elektronického portálu.
Pribudli výdavky na úpravu komunikácii pri ZŠ Benice, Nová IBV, asfaltovanie vstupov,
nákup traktorovej kosačky (pravdepodobne bude z Mountfieldu Martin, kde ponúkajú cenu
3960 € z 5560 €, pretože na trhu s takouto cenou a požadovaným výkonom nie je výhodnejšia
ponuka), spoluúčasť na výstavbu Detského ihriska (pokiaľ bude schválená dotácia v sume
12 600 €) kolová ohrada, chodník pravá strana, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na
roky 2014 – 2020.
Ďalej starosta uviedol, že v roku 2015 sa podielové dane zvýšia zo 67 % na 70 %, ale rozdiel
3 % sa budú môcť použiť, len na financovanie školstva, sociálnych vecí a v roku 2016 už
budú podielové dane v pôvodnej výške 70,23 %, ktoré bude môcť obec použiť na všetky
výdavky, ktoré súvisia so samosprávou.
Poslanci obecného zastupiteľstva nedoplnili návrh na rozpočtové opatrenia o nové položky
a rozpočtové opatrenia č. 02/2014 schválili.
Deň volieb ešte nebol vyhlásený predsedom parlamentu, ale koncom júna alebo začiatkom
júla.
13. Návrh na určenie počtu poslancov a platu starostu obce na nasledujúce volebné
obdobie 2014 – 2018
K tomuto bodu starosta uviedol, že v tomto roku, koncom novembra alebo začiatkom
decembra sa uskutočnia Voľby do samosprávnych orgánov obcí. V zmysle zákona o obecnom
zriadení a voľbách do samosprávnych orgánov obecné zastupiteľstvo určí počet poslancov
a plat starostu obce. V tomto volebnom období máme určených päť poslancov, čo je v rozsahu
podľa počtu obyvateľov od 41 do 500 3 – 5. Poslanci schválili počet volených poslancov na
nadchádzajúce obdobie 5.
Plat starostu obce je v súčasnosti určený podľa zákona 253/1994 Z.z. o platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest podľa počtu obyvateľov a úväzok 1. Poslanci ponechali
súčasné ustanovenie o plate a úväzku aj na nasledujúce obdobie.
7. List ministrovi dopravy ohľadom cestnej premávky na komunikáciách E 519, E 65
a realizácia R 3
K tomuto bodu starosta uviedol, že list na ministra dopravy nepôjde, ale bude sa to riešiť
priamo na vládu SR, ale podstatu riešenia situácie to nemení. Návrh na odoslanie listu

pochádzal od nášho starostu a pričlenili sa všetci starostovia dotknutých obcí a aj ostatných na
Sneme ZMOT u, ktorý sa konal v apríli 2014.
Zatiaľ je tento list v dvoch variantoch, ktorý pôjde je to jedno, len nech sa táto situácia rieši,
lebo ľudia nás za chvíľu zožerú. Dochádza k poškodzovaniu komunikácií, majetku občanov
a sú ohrozovaní obyvatelia dotknutých obcí.
Poslanci obecného zastupiteľstvo zobrali na vedomie znenie listov na Vládu SR.
8. Voľba riaditeľa školy
Starosta uviedol, že voľba sa uskutoční 26.5.2014 o 17,00 hodine na obecnom úrade. Požiadal
členov Rady školy, aby sa dostavili na tento akt. Zároveň uviedol že v čase rozhodnom sa
prihlásil len jeden záujemca a to súčasný riaditeľ PaedDr. Jozef Záborský. Členka Rady školy
Anna Žiarová sa ospravedlnila z tejto voľby, pretože jej vychádza služba, ktorú si pokúsi
vymeniť.
9. Stavebný zákon
K tomuto bodu starosta uviedol, že má byť platný nový stavebný zákon od 1.1.2015 alebo od
1.7.2015. Toto nie je dôležité, ale je dôležité, že všetci, ktorí majú postavené stavby, ktoré
podliehajú ohláseniu, stavebnému povoleniu, udržiavacím prácam, všetky prístavby
nadstavby, oplotenia...., tak to treba dať do súladu. Neoprávnené stavby – stavby na cudzích
pozemkoch majú byť zbúrané alebo sa stanú vlastníctvom vlastníka pozemku za určených
podmienok. Na nepovolené stavby – stavby na vlastných pozemkoch, budú riešené
v správnom konaní o zbúraní, pokiaľ stavebník nepreukáže inak s dodatočným povolením a s
príslušnými sankciami, ktoré zatiaľ nie sú určené. Starosta toto dáva na pozornosť všetkým
stavebníkom v obci, ktorí majú nejaký „prehrešok“, aby si ho dali do poriadku. Každý, kto má
nejaký problém, nech ho príde konzultovať na obecný úrad, kde bude usmernený. Nech sa nik
nespolieha na to, že sa to „samé“ spraví.
Ďalej uviedol, že budúcnosť súčasných stavebných úradov je zatiaľ nejasná, lebo Únia miest
navrhla, aby len mestá boli súčasťou preneseného výkonu štátnej správy na stavebnom úseku,
ale aj iných. Tento návrh odporuje ZMOS u, ktorý chce ponechať stavebné úrady na vôli obcí
do nich sa združujúcich. V Turci by sa to týkalo miest a to: Martin, Vrútky a Turčianske
Teplice.
V novom stavebnom zákone majú „ohlásenia drobných stavieb, udržiavacích prác, stavebné
úpravy,.... na ktoré dávala súhlas obec, sa stať súčasťou spoločných stavebných úradov. Toto
má byť aj agenda ohľadom výstavby reklamných zariadení – bilboardy. Pri tomto starosta
upozornil, že všetci obyvatelia, ktorí majú v súčasnej doby nejaké reklamné zariadenia na
plotoch, tak podliehajú evidencii daňového úradu – pridelenie DIČ, podliehajú ohláseniu na
obecný úrad a vybaveniu s rozhodnutím o umiestnení. Tieto náležitosti si je potrebné dať do
poriadku, pretože sankcie im môžu znepríjemniť život.
Starosta ešte raz upozorňuje všetkých stavebníkov, aby si všetky nezrovnalosti dali do
poriadku a aby si to prekonzultovali na obecnom úrade.
10. Turnaj starostov obcí
Termín konania je 19.7.2014 za účasti obcí Benice, Príbovce, Rakovo a Hodslavice.
Hodslavice sa priberajú na základe záujmu „chalanov“. Starosta upozornil, že neustále
ustupovanie podmienkam obcí Príbovce a Rakovo nie je dobré, ale uvidíme v blízkej
budúcnosti, či to bude zohľadnené aj pre našu obec. V budúcnosti starosta navrhuje, nech sa
urobí ďalší turnaj s medzinárodnou účasťou, nech sa neruší zmysel pôvodného turnaja.
Futbalistov z Beníc zabezpečí Milan Levický a Dušan Schumichrast.

Príspevok v sume 200 € bude odoslaný na účet obce Rakovo, ktorá je organizátorom
tohtoročného turnaja. Príspevok je zahrnutú v rozpočte obce na rok 2014 rozpočtovým
opatrením č. 02/2014
11. Oslavy v obci Rakovo
Starosta upozornil na termín konania 21.6.2014 o 14 tej hodine v parku v Rakove na začiatok
osláv. Z tejto príležitosti navrhol o príspevok v sume 150 €, ktorý sa odošle na účet obce.
Príspevok je zložený z čiastky 100 € obec, 50 € DHZ. Poslanci odsúhlasili tento príspevok na
oslavy 770. výročia založenia obce Rakovo a 90. rokov založenia DHZ. Príspevok je zahrnutý
v rozpočte obce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 02/2014.
Pre členov nášho DHZ má starosta obce päť pozvánok, ktoré si majú rozdeliť.
12. Rôzne
Oslavy ZŠ Benice
K tomuto bodu starosta informoval prítomných o oslavách, ktoré sa uskutočnili 30. mája 2014
v Jedálni ZŠ. Popísal atmosféru, priebeh osláv a poďakovanie od riaditeľa školy obci. Pokiaľ
niektorí poslanci majú záujem o publikáciu k oslavám ZŠ, tak je na obecnom úrade.
Komunálny odpad
K tomuto starosta obce uviedol, že boli v máji dva kontajnery, ale faktúra na odpad za mesiac
máj bola neúmerné vysoká 2,4 t, pričom priemer je cca 2 t. Niektoré domácnosti neseparujú,
používajú vrecia ku kuka nádobám a tým zvyšujú hmotnosť vyvážaného odpadu z obce. Tí,
ktorí riadne separujú, tak doplácajú na neseparujúcich. Toto bude treba prehodnotiť
a pripraviť zmenu VZN o odpadoch a aj o poplatkoch za vývoz, pretože každý má platiť
toľko, koľko odpadu vyprodukuje, tak aby obec nemusela doplácať. Sú domácnosti, kde sú
len dvaja a majú dve nádoby.
Poukázal, že v bytovke je šesť domácnosti a majú tri nádoby, pričom riadne separujú a dve
domácnosti majú jenu nádobu.
Jedine riadnou separáciou znížime množstvo vyprodukovaného odpadu, lebo je predpoklad,
že poplatky za vývoz sa budú zvyšovať.
Športové hry ZMOTU
Starosta dal do pozornosti, že športové hry sa uskutočnia 20. júna 2014 na Bystričke a kto má
záujem môže sa ich zúčastniť. Neprihlásil sa nik.
Kanalizácia
Dnes 18.6.2014 prebehlo Valné zhromaždenie, kde bol oslovený riaditeľ Turvodu, čo je
s našou kanalizáciou? Na budúci týždeň prebehne sedenie s obstarávateľom, starostami obcí
Benice, Príbovce, Rakovo a Valča, kde budeme mať vysvetlené o ďalšom postupe vo veci.
Všetky nové veci sú postupne zverejňované na našej webovej stránke, kde si každý môže
vyčítať údaje.
Cvičná požiarna dráha
Mala by sa doviezť zem na zarovnanie jám na dráhe, vyrovnať miesto budúceho detského
ihriska. Potom sa urobí brigáda, tak ako to bolo vlani. Dovezú sa koly, ktoré sa osadia po
obvode. Termín bude určený po dodaní zeme a kolov.
Vatra
Vatra sa uskutoční 28.6.2014, pretože 21.6.2014 sa uskutočnia oslavy v obci Rakovo.
Zabezpečenie bude mať Dušan Schumichrast a Viliam Hajný.
Detský deň
Starosta vyhodnotil detský deň, ktorý sa uskutočnil 15.6.2014 v záhrade Penziónu St. Florián
a Vendelín. Starosta poďakoval všetkým účastným osobám, organizátorom, guľášnikom,
animátorkám, ktoré prispeli úspešnému konaniu. Poďakoval Mgr. Milanovi Adamcovi,
zástupcovi firmy JUST, ktorá prispela vecnými cenami

14. Diskusia
Poslanec Milan Levický navrhol, aby sa rokovacie dni presunuli na piatok. Starosta
odpovedal, že do konca volebného obdobia budú maximálne tri zastupiteľstva, pretože potom
sú voľby a nové zastupiteľstvo si môže určiť iné rokovacie dni. Anna žiarová sa priklonila
k starostovmu názoru. Nebolo prijaté uznesenie.
15. Interpelácie
Neboli vznesené.
16. Návrh na doplnenie uznesení
Neboli vznesené
17. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným. Ďalšie zastupiteľstvo sa uskutoční v septembri

Zapísal: Anna Žiarová

Overovatelia: Viliam Hajný

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

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

Podpis starostu obce:

Vyvesené: 14.07.2014
Zvesené:

