OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 30.11.2012
o 17 – 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. Správa audítora pre obecné zastupiteľstvo
5. Informácia o vládnom audite – priebežná správa
6. Návrh VZN o daniach z nehnuteľností od 1.1.2013
7. Návrh VZN o poplatkoch za psa, užívanie verejného priestranstva a komunálny
odpad
8. Doplnok č. 2 k VZN č. 04/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu detí
9. Pracovný poriadok – zmeny a doplnky
10. Návrh odmeny pri životnom jubileu
11. Informácia k rozpočtu na rok 2013, financovanie ZŠ Benice, ŠJ a ŠKD a CVČ
12. Memorandum ZMOS a Vláda SR
13. Prenájom pozemkov k výkonu poľovného práva
14. Rôzne: Cvičná požiarna dráha..., Mikuláš
15. Diskusia
16. Interpelácie
17. Návrh na doplnenie uznesení
18. Záver

Vyvesené: 25.11.2012
Zvesené:

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 30.11.2012
1. Otvorenie
Starosta privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za
zapisovateľku bola určená Anna Žiarová. Za overovateľov zápisnice Viliam Hajný a Milan
Levický. Poslanci nedoplnili program rokovania o nové body.
2. Kontrola plnenia uznesení
V materiáloch, ktoré boli poskytnuté zastupiteľstvu boli rozpísané jednotlivé plnenia
uznesení. Rozporné položky v čerpaní rozpočtu z minulého zastupiteľstva budú vyriešené na
budúcom zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční 14. decembra 2012 o 18,00 hodine. Uznesenie o
„Kúpnej zmluve“ nie je splnené, nakoľko v prípade predaja pozemkov p. Rybárskej v tomto
roku, obec by bola povinná zaplatiť daň z predaja vo výške 19 %, čo je zhruba 1500 €.
Nakoľko novelizácia zákona o dani z príjmu ešte nebola prerokovaná v parlamente, tak stále
ostáva, že aj obce sú povinné platiť daň z predaja majetku. Je predpoklad, že v roku 2013 toto
ustanovenie nebude aplikované aj v zmysle „Memoranda“, ktoré je podpísané s vládou SR.
3. Správa o kontrolnej činnosti
Starosta predložil zastupiteľstvu „Správu“ od HK, v ktorej boli všetky kontrolné akcie
vykonané. Najprv uviedol „Správu“, ktorá bola predmetom minulého zastupiteľstva, ale
potom to napravil. Poslanci nemali pripomienky.
4. Správa audítora pre obecné zastupiteľstvo
V mesiaci september sa uskutočnil Audit účtovnej závierky za rok 2011. Poslanci boli
oboznámení so „Správou“, nemali pripomienky k výsledkom auditu.
5. Informácia o vládnom audite – priebežná správa
V mesiaci november 2012 od 11.11.2012 bol začatý „Vládny audit“ vykonávaný Správou
finančnej kontroly vo Zvolene na našom úrade. Predmetom Vládneho auditu bola kontrola
nakladania s finančnými prostriedkami na prenesený výkon štátnej správy, dotácie od
1.1.2009 do 31.12.2012.
Priebežná správa sa zmenila na „Správu o vládnom audite“, nakoľko zamestnanci Správy
finančnej kontroly už prerokovali 27.11.2012 priebežnú správu so starostom. Výsledok
Vládneho auditu bol k spokojnosti našej obce, pretože neboli preukázané okolnosti
nesprávneho nakladania s finančnými prostriedkami obce a štátu.
6. Návrh VZN o daniach z nehnuteľností od 1.1.2013
Starosta informovala zastupiteľstvo o „návrhu VZN“ nakoľko sa novelizovali niektoré
ustanovenia zákon č. 582/2004 Z.z. už vlani a aj tento rok, tak obec je povinná zapracovať
zmeny do VZN. Nakoľko v zmysle smernice EÚ novelizáciami, tak vo VZN sa neuvádzajú
niektoré údaje, tak bolo vypracované nové znenie, ktoré bolo zverejnené na obecnej výveske
a aj webovej stránke na pripomienkovanie. Zmenili sa ročné sadzby na zdaňovanie
pozemkov, sadzby dane za stavby a sadzba dane za byty, tak aby boli v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona o daniach z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálny
a drobný stavebný odpad. Príplatok za podlažie bola 0,033 € teraz je navrhnutý 0,03 €.
7. Návrh VZN o miestnom poplatku za psa, za užívanie verejného priestranstva
a komunálny odpad
Starosta informoval zastupiteľstvo o zmenách vo VZN. K dani za psa sa vyjadril, že sa
zmenila ročná sadzba za psa zo 4 € na 5 €. Ako dôvod uviedol, že sankcia za porušenie
povinnosti zaplatiť je najmenej 5 € a terajšia sadzba je 4 €. Daň za psa sa už neplatí do 31.
januára, ale do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti
K dani za užívanie verejného priestranstva sa oproti minulosti špecifikovali „verejné
priestranstvá“ a sadzby za m2 sa zaokrúhlili. V tomto roku obec nevybrala žiadnu daň.
V budúcom roku môže byť výber, nakoľko obyvatelia obce parkovaním na miestnych

komunikáciách zavadzajú pri bežnej prevádzke, ale v zimných mesiacoch pri zimnej údržbe.
Ostatné poplatky sa zaokrúhlili.
K dani za ubytovanie sa vyšpecifikovali náležitosti plnenia tejto dane. Sadzba sa zmenila
z 0,332 € na 0,50 €. V návrhu VZN je pre „vyberačov“ stanovený postup výberu, platenia.
K miestnemu poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad sú najväčšie zmeny,
nakoľko sa novelizoval aj zákon o odpadoch. Vypadli všetky zľavy napríklad 30%
dôchodcovia nad 70 rokov, držitelia preukazov ZŤP, ZŤS. Stanovujú sa lez sadzby za liter
alebo kilogram na deň alebo sadzba za množstvový zber, ktorý je podmienený počtom
vývozov za rok a produkciou odpadu v litroch alebo kg. Obec môže odpustiť alebo zmierniť
vyrubený poplatok na základe písomnej žiadosti daňovníka a nový poplatok vyrubí
„rozhodnutím“. Ročný poplatok za vývoz odpadu na jedného obyvateľa je stanovený na 14 €
a za množstvový zber je cca 66 €. Doterajšie platby obce za rok zhruba vyrovnávajú výber
poplatkov od obyvateľa. Poplatok sa zvyšuje preto z 13 na 14 €, lebo obec je povinná od
1.1.2013 vykonávať aj zber a vývoz biologicky rozložiteľného odpadu. Z tohto dôvodu sa
zvýšia náklady obce na vývoz kontajnerov.
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie stroje sa v obci nebude vyberať v roku 2013.
Tieto dane môže obec zaviesť aj v priebehu zdaňovacieho obdobia.
8. Doplnok č. 2 k VZN č. 04/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu detí.
Vzhľadom na zmeny vo financovaní regionálne školstva bol podaný návrh od riaditeľa
základnej školy na zvýšenie príspevku rodičov. Zatiaľ je vo VZN je 6 -8 €. Konečná suma
bude stanovená na budúcom zastupiteľstve.
9. Pracovný poriadok - zmeny a doplnky
Nakoľko obec už má zamestnanca, tak z dôvodu zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme nebolo ustanovenie v súlade s § 12 tohto zákona. preto starosta doplnil PP
o toto ustanovenie, kde rozsah môže byť od 1 – 14 %. Návrh bol schválený vo výške 10%.
Ďalšie ustanovenie pod čiarou č. 3 sa novelizáciou zákonníka práce ustanovenie 13 ba zrušilo.
Starosta tento bod č. 3 nahradil „Uznesenie č. 29/2012“. V novela ZP je aj presne
zadefinovaný pracovný pomer HK a jeho skončenie.
10. Návrh odmeny pri životnom jubileu
V zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je ustanovenie, ktoré schvaľuje
zastupiteľstvo v prípade mimoriadnej odmeny. Keďže poslankyňa Anna Žiarová, splnila tieto
podmienky v tomto roku tak poslanci schválili návrh na poskytnutie odmeny vo výške 35 %,
čo po zaokrúhlení je 400 € brutto.
11. Informácia k rozpočtu na rok 2013, financovanie ZŠ Benice, ŠJ a ŠKD a CVČ.
Starosta spomenul memorandum medzi vládou a ZMOSO m, návrh na financovanie obcí
z mixu daní. Obce sa vtedy nedohodli z vládou na mixe, ale sa schválili podiely vo výške
65%. Tieto podiely sa mali od roku 2013 zvýšiť na 70 %. Vzhľadom na finančnú situáciu
v štáte bolo prijaté Memorandum, v ktorom sa obce nad 2 000 obyvateľov zaväzujú, že
ušetria 5 % na mzdy a 10 % na bežných výdavkoch. Naša obec nespĺňa ten limit, ale tiež
platia niektoré obmedzenia. Pri návrhu rozpočtu sa má prihliadať na skutočnosť roka 2012, čo
bude cca 93 000 €. Po prepočte na obyvateľov, podľa stavu k 1.1.2012 má naša obec 335
obyvateľov, tak príjmy z podielových daní by mali byť cca 100 000 €. V tomto sú zahrnutí aj
deti vo veku od 5 do 14 rokov, z ktorých budú financované CVČ. Prvá prognóza podielových
daní bude zverejnená okolo 20. decembra. Aké budú príspevky do CVČ a dok ktorých bude
predmetom VZN obce o príspevku na činnosť, ktoré bude prijaté v budúcom roku – január február. Vtedy bude aj prijatý „Programový“ rozpočet.
Financovanie ŠJ a ŠKD je zatiaľ v rovine tohtoročného rozpočtu v sume 40 000 €.
Financovanie CVČ bude asi len tak, že obec bude prispievať, len do jedného centra, ktoré je

založené pri ZŠ Benice a to ABC. Nedá sa rozdeliť cca 60 € na jedno dieťa na jeden rok na
všetkých žiadateľov, ktorý pôsobí v obci alebo ich navštevujú naše deti.
12. Memorandum ZMOS a Vláda SR
Toto Memorandum bolo už spomínané v predchádzajúcich bodoch, tak starosta len
v stručnosti oboznámil s jeho detailmi. V tomto bode spomenul aj štrajk učiteľov, ktorí
požadujú zvýšenie platov o 10%. Ďalej spomenul ekonomický stav v našej krajine, vo svete,
ale aký to bude mať vplyv na rozpočet našej obce. My si môžeme plánovať akékoľvek
parametre príjmov, ale skutočnosť môže byť úplne iná a všetky podklady k rozpočtu potom
ostanú na nič.
13. Prenájom pozemkov k výkonu poľovného práva
Na základe žiadosti p. Petra Kalinu, člena Poľovného združenia Kopa – Valča o prenájom
pozemkov obce, starosta informoval zastupiteľstvo o podpísaní splnomocnenia. Keďže naša
obec je vlastníkom cca 10 ha poľnohospodárskej pôdy, tak tento súhlas je potrebný z dôvodu
preukázanie výmery na výkon poľovného práva. Zastupiteľstvo splnomocnilo starostu obce
na podpísanie „Splnomocnenia“ pre poľovné združenie Kopa – Valča.
14. Rôzne:
Cvičná požiarna dráha...
Starosta informoval zastupiteľstvo o postavení chatky, na elektrike treba dokončiť stĺpy
verejného osvetlenia a treba dokončiť prístrešok pre cyklistov. Chatka je natretá základným
náterom a treba zaskliť okná. Zároveň starosta požiada ÚV SR o predĺženie termínu
zúčtovania do 31.3.2012, z dôvodu spracovania podkladov na zúčtovanie. Uvidí sa, či sa
stihne aj dokončiť a vyfakturovať komplet elektrika. V prípade dokončenia a napojenia, môže
sa Novoročný ohňostroj realizovať.
Kanalizácia:
Pojednávanie na Najvyššom súde malo byť tento týždeň, zatiaľ sa nevie o výsledku.
Mikuláš 2012:
Starosta oslovil Richarda Trnovského na usporiadanie diskotéky po skončení. On mu
povedal, že vo štvrtok a v piatok nastupuje na nočnú a navrhol sobotu. Nakoniec sa
zastupiteľstvo dohodlo na usporiadaní akcie v nedeľu 9. decembra o 15 tej hodine. Starosta
hneď informoval Richarda Trnovského o termíne a ten prisľúbil s usporiadaním diskotéky.
Zimná údržba:3
Pokračuje Viliam Hajný starší a asi to bude Príkaznou zmluvou od 1.2.2013
15. 16.17 Diskusia, Interpelácie, Návrh na doplnenie uznesenia
Neboli vznesené príspevky, interpelácie a ani sa nedopĺňalo uznesenie.
18. Záver
Starosta poďakoval za účasť. Ďalšie zastupiteľstvo sa uskutoční 14. decembra 2012.
Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Milan Levický

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

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

Podpis starostu obce:
Vyvesené: 09.12.2012
Zvesené:
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