OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 21.09. 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 Dodatok č. 1 k VZN č. 03/2008 o úhrade stravného v ŠJ
5. Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 04/2008 o úhrade v Školskej družine
6. Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 06/2009 o odstraňovaní odpadových vôd na území obce
7. Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2007 o Poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
8. Plnenie rozpočtu k 31.8.2011 a rozpočtové opatrenia
9. Zmluva na vývoz KO
10. Rôzne: Cvičná požiarna dráha – Protipovodňová hrádza..., Verejné priestranstvá,
Hasiči, Potravinová pomoc....
11. Diskusia
12. Interpelácie
13. Záver

Vyvesené: 16.09.2011
Zvesené:
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Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 21.09.2011
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta. Skonštatoval, ţe zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za
zapisovateľku bola určená Anna Ţiarová. Za overovateľov zápisnice boli určení Viliam Hajný
a Rastislav Romančík. Program rokovania bol schválený, tak ako bol predloţený s doplnkom
financovanie Spoločného školského úradu v Kláštore pod Znievom a v bode rôzne Kronika
obce. Neboli vznesené ďalšie doplnky.
2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia sú plnené podľa termínov. Nie je splnené uznesenie č. 18/2011 Pracovný poriadok
obce z dôvodu zúčastnenia starostu obce na akreditovanom kurze novelizácie zákonníka
práce, ktorý sa však neuskutoční z dôvodu malej účasti. Ďalšie uznesenie č. 30/2011 Stánok
na predaj mliečnych výrobkov. Majiteľka sa ešte neozvala.
3. Správa o výsledkoch kontroly
Správu o výsledkoch kontroly predloţila hlavná kontrolórka obce Janka Jesenská. Starosta
obce informoval zastupiteľstvo o zmene nájomcu v Penzióne St. Floriána a Vendelína, kde
prebehne kontrola vyberania poplatkov za ubytovanie do 15. septembra p. Motlovej a od 16.
Septembra a IV. štvrťrok novému nájomcovi.
Kontrola vyberania a vymáhania miestnych daní a poplatkov starosta informoval o výbere,
kde je zaplatené cca tri štvrtiny z celkových súm. Z neplatičov minulých období zaplatil len
Miroslav Martinček, aj to len rok 2010. Všetci dlţníci boli upozornení „Výzvou“ na uhradenie
nedoplatkov a termín odvolania a zaplatenia uţ prešiel a teraz uţ nie je iná moţnosť
vymáhania len cez exekútora. Dlţníci boli upozornení aj ústne, aby začali s platbami aj
v malých sumách.
4. Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 03/2008 o úhrade stravného v ŠJ
Starosta predniesol dôvodovú správu k dodatku č. 1. Upozornil, ţe finančné limity sa
upravovali v priebehu júla aţ septembra na tri razy. Zastupiteľstvo prijalo „Návrh“ dodatku
č.1 bez výhrad.
5. Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 04/2008 o úhrade v Školskej družine
Starosta predniesol dôvodovú správu k dodatku č. 1. Zastupiteľstvo prijalo „Návrh“ dodatku
č. 1 bez výhrad.
6. Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 06/2009 o odstraňovaní odpadových vôd na území obce
Starosta predniesol dôvodovú správu k dodatku č. 1. V dodatku je zakotvená zmena spôsobu
objednávania, kde kaţdý objednávateľ si túto sluţbu objednáva sám. Zastupiteľstvo prijalo
„Návrh“ dodatku č. 1 bez výhrad.
7. Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2007 o Poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Starosta predniesol dôvodovú správu k dodatku č. 1. V návrhu sa mení termín nahlasovania
poskytnutia dotácie a termín poskytnutia. Termín poskytnutia dotácie sa posúva na základe
ešte neschválenej novely fiškálnej decentralizácie, spôsobu rozdeľovania finančných
prostriedkov z podielových daní. Ministerstvo financií pripravuje mix daní, ale ako to bude
v skutočnosti ešte nie je isté. Starosta ešte doplnil v návrhu slovo „najskôr „, ktoré sa vsúva
pred slovo september.
Zastupiteľstvo prijalo „Návrh“ dodatku č. 1 bez výhrad.
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8. Plnenie rozpočtu k 31.8.2011 a rozpočtové opatrenia
Starosta predniesol správu o plnení rozpočtu, ktorý k 31.8.2011 by mal byť na úrovni 68 %.
Jednotlivé poloţky na strane príjmov a výdavkov sú v tejto úrovni. Podielové dane, ktoré by
sme mali ešte dostať sú v sume cca 24 tis. €. Zatiaľ máme plnenie z podielových daní
k dnešnému dňu sumu cca 69 tis. €. Celkový príjem z podielových daní je stanovený na cca
97,7 tis. €. Všetko bude záleţať na vývoji ekonomiky v štáte. Nová prognóza vývoja príjmov
z podielových daní ešte nie je stanovená, tak sa nedá predpokladať plnenie rozpočtu v tomto
roku. Vychádza to podľa predbeţných prepočtov zníţenie cca 3 tis. €, ale podľa neho to bude
aţ 4 tis. €.
Ďalej sa zvyšujú výdavky na financovanie Spoločného školského úradu v Kláštore pod
Znievom, kde sa zvýšil podiel príspevku z troch promile na štyri a pol promile. Túto sumu
treba zatiaľ navŕšiť cca o 100 € na 280 €. Konečná suma bude vypočítaná zo skutočne
prijatých podielových daní.
Cvičná poţiarna dráha – protipovodňová hrádza... je naplánovaný rozpočet 17 tis. €. Nakoľko
sa predpokladá ukončenie terénnych prác v tomto roku, je treba navŕšiť rozpočet o cca 7 tis. €.
Zatiaľ je minutých 10 tis. €, ako záloha na práce a 417 € na geodetické zameranie a kolky.
Dušan Schumichrast sa ponúkol dovoz odpadu z drevoskladu, ktorý má do konca týţdňa
preveriť. Rastislav Romančík uvaţoval o výkope z kanalizácie, ktorá sa ešte nerealizuje a nie
je v dohľadnej dobe začatie realizácie. Starosta povedal, ţe je moţnosť dovozu z Diakovej, čo
je však dosť ďaleko a predraţuje to. Zároveň spomenul naváţku z Valče, ale to je tieţ na
dlhšiu dobu, lebo tam prebieha verejná súťaţ na dodávateľa výkopových prác. Zatiaľ sa bude
voziť z bane, odkiaľ sa vozilo aj na cestu novú IBV.
Pri rozpočte starosta spomenul a zakúpenie traktora na kosenie v ZŠ Benice, pretoţe náš je
v oprave a suma za opravu ešte nie je stanovená. Navŕšenie rozpočtu bude pravdepodobne
presunom poloţiek v decembri a bude sa musieť navŕšiť aj suma na dohody na úpravu
verejných priestranstiev.
Ďalej starosta informoval zastupiteľstvo o dohodovacom konaní, kde sa navŕšili prostriedky
na normatívy o sumu 37 tis. €, ktoré sú prevedené transferom na ZŠ a túto sumu sa zvýšili
príjmy obce.
K spotrebe elektriky sa tieţ ešte nevedel vyjadriť, pretoţe prišiel nedoplatok za Verejné
osvetlenie 767 €, ale prišiel preplatok od Slovakia Energy v sume cca 380 €.
Na záver zastupiteľstvo prijalo uznesenie o zmenách rozpočtu.
9. Zmluva na vývoz Komunálneho odpadu.
Starosta informoval zastupiteľstvo o výpovede zmluvy s firmou Technické sluţby Turčianske
Teplice s. r. o, ktorú vypovedal mesiaci december 2010, pretoţe výpovedné lehota bola 12
mesiacov. Od 1.1.2012 obec nemá zmluvu na vývoz KO. Vzhľadom k tomu, ţe podľa novely
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších prepisov, je potrebné
uzatvoriť novú zmluvu. Na sluţby je stanovený limit do 10 tis. € bez DPH. Naša obec má
náklady na vývoz cca 5 tis. € ročne, tak sa zmluva bude uzatvárať na dobu dva roky, aby sa
nepresiahol limit 10 tis. € bez DPH a nepostupovalo sa v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní, lebo by to predraţilo náklady na vývoz.
Starosta oboznámil zastupiteľstvo o nákladoch na vývoz za rok 2009 a 2010 a náklady na
vývoz v tomto roku. Do úvahy prichádzajú dvaja poskytovatelia a to spomenutá firma
z Turčianskych Teplíc a firma Brantner Fatra s. r. o., ktoré ju poskytujú. V hodnotení
vychádzala firma Turčianske Teplice s. r. o. lepšie v komunálnom odpade a firma Brantner
Fatra s. r. o. Martin v separovanom odpade.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo podpísanie zmluvy na vývoz separovaného odpadu
a komunálneho odpadu od 1.1.2012 do 31.12.2013.
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10. Rôzne:
Cvičná požiarna dráha – Protipovodňová hrádza...
V tejto veci sa starosta zmienil uţ v rozpočte, ale upozornil poslancov, ţe projekt je
zverejnený na webe. Územné konanie sa uskutoční 4.10.2011 o 9,45 hod., síce neskôr, ako
bol predpoklad, ale zdrţanie bolo zo strany ochranárov.
Verejné priestranstvá
Tieţ boli spomenuté v bode rozpočet. Anna Ţiarová spomenula, ţe nebolo pokosené pred ich
záhradou. Starosta sľúbil nápravu, a ţe to bude pokosené neskôr, kým sa bude dať kvôli
počasiu. Ešte bude treba pokosiť pred zimou Pastierisko, Cintorína okolité priestranstvá, ale
aţ keď bude opravený traktor.
Hasiči
Starosta spomenul účasť hasičovu na pohárových súťaţiach vo Valči z príleţitosti 135.
Výročia zaloţenia DHZ v obci, v Rakove o pohár starostu obce a v Príbovciach na Príbovskej
osmičke, kde sa zúčastnili tri druţstvá hasičov. Druţstvo zloţené z najstarších členov DHZ
skončilo na I. mieste a potom ešte na 4. A 5. z deviatich zúčastnených druţstiev. Vyslovil
poďakovanie za reprezentáciu obce na všetkých súťaţiach.
Rastislav Romančík má predloţiť stanovisko, či sa budú opravovať vnútorné priestory
poţiarnej zbrojnice (omietky, elektrika, maľovka) v nasledujúcu sobotu, kedy to prerokuje
s predsedom DHZ Marošom Môcom.
Po zrealizovaní opravy elektrickej inštalácii sa musí vykonať revízia.
Potravinová pomoc
Na základe vyhlásenia vlády o potravinovej pomoci (20 kg hladkej múky a 20 kg
bezvaječných cestovín) zvlášť dotknutých osôb, ktorí spĺňajú podmienky na poskytnutie, bolo
včera vyhlásené v obecnom rozhlase pre osoby poberajúce starobný, invalidný a predčasný
dôchodok pod sumu 305 €. Poţiadal poslancov, aby informovali dotknuté osoby ako si to
majú poţiadať na obecnom úrade. Potrebujú doniesť výmer o dôchodku. Na potravinovú
pomoc majú nárok aj poberatelia dávky v hmotnej núdzi. V našej obci sú vedení na úrade
práce šiesti obyvatelia, ktorí poberajú dávku.
Po zozbieraní potvrdení a výmerov na dôchodok, bude toto odoslané na príslušnú agentúru,
ktorá zabezpečuje dovoz múky a cestovín.
Kronika obce
Starosta obce sa zúčastnil seminára ohľadom vedenia obecný kroník. Táto povinnosť vyplýva
obci zo zákona, ale zatiaľ sa kronika nevedie. Posledný zápis je vedený v roku 1961 a odvtedy
sa neviedla. Starosta dostal p. Haviarnika staré kroniky, zápisnice z MNV Benice, z MNV
Príbovce a z Občianskeho výboru Benice. Je to potrebné spracovať po ucelených úsekoch aţ
do súčasnosti. Novodobé“ dejiny“ sa budú dať napísať od roku 1991, pretoţe vtedy začala
obec samostatne pôsobiť.
Treba rozmýšľať nad osobou, ktorá by sa podujala na písanie kroniky a dala by do časového
súladu zameškané zápisy, tak aby to malo výpovednú hodnotu a spĺňalo príslušné normy na
vedenie kroník.
11. Diskusia
V diskusii zaznela otázka na posedenie s jubilantmi, ktoré sa konáva v mesiaci november. Ak
bude zastupiteľstvo začiatkom novembra sa to spresni, kde sa bude toto posedenie konať.
Bude sa operatívne jednať a v termíne sa to príslušní jubilanti dozvedia.
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12. Interpelácie
Interpelácie na starostu a iné otázky neboli vznesené.
13. Záver
Starosta poďakoval za účasť na zastupiteľstve. Ďalšie zastupiteľstvo sa bude konať
pravdepodobne v mesiaci november.

Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Viliam Hajný

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

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

Vyvesené: 08.10.2011

Zvesené:
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