OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 14.12.2012
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 I. polrok 2013
5. VZN č. 01/2012 o miestnych daniach z nehnuteľností od 1.1.2013
6. VZN č. 02/2012 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, daň z
ubytovania a poplatku za komunálny odpad od 1.1.2013
7. Doplnok č. 2 k VZN č. 04/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu detí
8. Rozpočet na roky 2013 – 2015, Stanovisko Hlavného kontrolóra
9. Komisia na ochranu verejného záujmu
10. Rozpočtové opatrenia, koncoročné odmeny
11. Príkaz starostu obce na vykonanie fyzickej inventúry k 31.12.2012
12. Rôzne:
13. Diskusia
14. Interpelácie
15. Návrh na doplnenie uznesení
16. Záver

Vyvesené: 11.12.2012
Zvesené:
Materiály k jednotlivým bodom sú zverejnené na webovej stránke obce: www.benice.sk
pod záložkou „Úradná tabuľa“.

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 14.12.2012
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 tomto bode starosta informoval zastupiteľstvo o podaní žiadosti na ÚV SR k predĺženiu
termínu zúčtovania dotácie, ktorá bola poskytnutá obci z Rezervy predsedu vlády Ivety
Radičovej. Tejto žiadosti bolo vyhovené a už je aj podpísaný dodatok.
Ďalej starosta podal informáciu k úprave rozpočtu a k presunom. Toto bude predmetom
ďalšieho rokovania.
3. Správa o kontrolnej činnosti
Vzhľadom na malý časový odstup od posledného zastupiteľstva, tak správa sa nepodáva.
4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
Plán kontrolnej činnosti bol vyvesený na obecnej výveske rozhodujúce obdobie 15 dní pred
schválením. Pripomienky neboli vznesené zo strany obyvateľov. Poslanci nedoplnili tento
Plán o nové kontrolné činnosti a bol zastupiteľstvom odsúhlasený.
5. VZN č. 01/2012 o miestnych daniach z nehnuteľností od 1.1.2013
Starosta informoval zastupiteľstvo, že neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany
obyvateľov alebo fyzických a právnických osôb zriadených na podnikanie. Pripomienky budú
na budúci rok, keď sa vydajú rozhodnutia. Keďže ani poslanci nedoplnili a neupravili znenie
VZN ka, tak toto VZN bolo prijaté zastupiteľstvom bez výhra.
6. VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Starosta zopakoval úvod bodu č. 5. Ďalej informoval zastupiteľstvo o faktúre zo združenia
obcí Horná Štubňa, kde platba je na cca 445 € a už v tejto dobe máme výber z poplatkov nižší
o cca 200 €, ako máme fakturáciu. V piatok (7.12.2012) starosta zasielal výzvy na zaplatenie
nedoplatkov v sume cca 400 €. Ak budú na tieto výzvy poplatníci reagovať, tak výber môže
pokryť platby, ale je to dané zaplatením predchádzajúcich dlžôb.
Keďže sa VZN nedoplnilo o nové skutočnosti, tak bolo odsúhlasené zastupiteľstvom a bude
platiť od 1.1.2013.
7. Doplnok č. 2 k VZN č. 04/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu detí
Starosta informoval zastupiteľstvo o konzultácii s riaditeľom ZŠ Benice o tomto poplatku,
kde bola určená suma 6 €. Emília Remšíková tlmočila však správu od riaditeľa, že tento
poplatok po preskúmaní financovania na budúci rok bude treba zvýšiť na 7 €. Zastupiteľstvo
sa stotožnilo s týmto a odsúhlasilo „Doplnok č. 2.
8. Rozpočet na roky 2013 – 2015, Stanovisko Hlavného kontrolóra
Starosta uviedol „Stanovisko“, kde bolo odporučené prijať zastupiteľstvu „Návrh“ rozpočtu.
Žiadosti k rozpočtu boli od TJ Dynamo Príbovce, DHZ Benice, Jednota dôchodcov
Slovenska.

Rozpočet bol navrhnutý podľa zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy so skutočným
čerpaním rokov 2010 a 2011, predpoklad rok 2012 a rozpočet na roky 2013 – 2015. Nie sú
ešte stanovené podiely na samosprávy a preto vzhľadom na počet obyvateľov, prepočítaný
počet detí od veku 5 – 15 rokov, tak príjem z podielových daní je plánovaný na cca 100 tis. €.
Ostané príjmové položky kopírujú dlhoročný vývoj, ale ako to bude na budúci rok, je všetko
otázne. Príjem z kapitálového majetku nie je plánovaný, ale už sa nebudú platiť dane
z predaja majetku obce s účinnosťou v roku 2012.
Výdavky sú stanovené podľa dlhodobého vývoja, ale zatiaľ je obec v hospodárení v pluse cca
10 tis. €, ktoré budú presunuté do rezervy.
Transféry zo štátu budú doplnené podľa skutočných súm, ktoré budú schválené v štátnom
rozpočte.
Kapitálové výdavky sa budú riešiť finančnými operáciami podľa skutočných nákladov.
Predseda TJ Dynamo Príbovce požiadal z rozpočtu obce na financovanie TJ sumu 500 €, ale
navrhnutá je len 400 €. Starosta mu povedal, že tieto peniaze budú poskytované z obce
najskôr v mesiaci september 2013 aj to bez záruky, pretože ekonomický vývoj je vo
hviezdach.
Ďalej sa starosta zmienil o financovaní CVČ, ktoré má byť určené do konca marca 2013,
takže rozpočet sa bude meniť doplnkami v roku 2013.
Celkovo je rozpočet plánovaný ako prebytkový vo výške cca 4 – 5 tis. €.
Poslanci nedoplnili rozpočet o žiadne položky, schválili rozpočet s tým, že do najbližšieho
zastupiteľstva sa doplnia odhadované čiastky z podielových daní, doplní sa aj „Programový
rozpočet“
9. Komisia na ochranu verejného záujmu
Starosta požiadal Annu Žiarovú o prečítanie uznesenia z Komisie na ochranu verejného, ktorá
sa konala 13.12.2012. Komisia prejednávala plat starostu na mesiac december, ktorý
odporučila určiť na sumu 1.726 €. Ďalej uznesenie o ročných odmenách poslancom, ktoré boli
schválené v sume po 185 €. Posledný bod rokovania bolo určenie odmeny pre Hlavného
kontrolóra obce vo výške 10 % z ročného platu. Viliam Hajný vysvetlil zastupiteľstvu
o dôvodoch uvedených v uznesení. Odmeny sú kryté rozpočtom na rok 2012.
Zastupiteľstvo odporúčané uznesenie „Komisie“ odsúhlasilo.
10. Rozpočtové opatrenia, koncoročné odmeny
Materiály k rozpočtovým opatreniam boli vypracované k 13.12.2012. K príjmom boli
opatreniami znížený príjem na podielových dania o 5 tis. €, zníženie príjmu z dane
z ubytovania o 170 €. Vo výdavkoch sa upravili len položky ktoré neboli prečerpané na
položky, ktoré sa prečerpávajú. Celkový rozpočet výdavkov bol cca 110 tis. € a čerpanie
s ešte do konca roka by nemal prevýšiť sumu 99 tis. €. Celková rezerva by mala byť v sume
cca 10 tis. €.
V rozpočtových opatreniach nie sú Transféry, pretože ešte dnes boli poukázané finančné
prostriedky c sume 22 tis. € z dohodovacieho konania. Tieto úpravy budú započítané
v rozpočte podľa skutočných príjmov.
V rozpočtových úpravách nie sú zahrnuté príjmové a výdavkové finančné operácie, ktoré
budú započítané podľa skutočného čerpania.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo rozpočtové opatrenia.
11. Príkaz starostu obce na vykonanie fyzickej inventúry k 31.12.2012
Starosta informoval zastupiteľstvo o vykonaní fyzickej inventúry majetku obce, kde je
povinnosť ju vykonať každé dva roky.

Určili sa kontrolné skupiny: Hasičská zbrojnica: František Harazin, Dušan Schumichrast,
Rastislav Romančík; Dom smútku: Milan Remšík, Viliam Hajný, Milan Levický aj s Klubom
mladých; Obecný úrad: Emília Remšíková, Anna Žiarová, Milan Remšík.
Inventúrne súpisy sa odovzdajú do 15.1.2013, tak aby sa mohlo do ročného výkazu za rok
2012 zapísať všetky zmeny.
12. Rôzne
Starosta informoval zastupiteľstvo o vianočnom osvetlení, ktoré by bolo treba odskúšať.
Novoročný ohňostroj by sa mohol uskutočniť už aj v budovanom areály, ale vzhľadom na
počasie nie je predpoklad, že tam bude napojenie na elektrickú energiu. Novoročný ohňostroj
sa uskutoční na Pastierisku aj s prípitkom, tak ako doteraz.
Milan Levický sa opýtal na kanalizáciu, ale starosta odpovedal, že zatiaľ nie sú nové
informácie.
Koncoročné posedenie poslancov s partnermi sa dohodlo v „Penzióne“ dňa 28.12.2012.
13. Diskusia, 14. Interpelácie, 15. Návrh na doplnenie uznesení
K týmto bodom neboli vznesené pripomienky, návrhy.
16. Záver
Starosta sa poďakoval za účasť na zasadnutí, za účasť v celom roku. Najbližšie zastupiteľstvo
bude v roku 2013 včas ohlásené.

Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Milan Levický

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

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

Podpis starostu obce:
Vyvesené: 15.12.2012
Zvesené:

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

