OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 11.12.2013
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 I. polrok 2014
5. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN 01_2013 o financovaní originálnych kompetencií obce
na úseku školstva na rok 2014
6. Návrh na VZN č. 02/2013 o odpadoch
7. Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva
8. Smernica na VO
9. Rozpočtové opatrenia
10.

Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu

11.

Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtové roky 2015 a 2016, Stanovisko hlavného

kontrolóra
12.

Spoločný obecný školský úrad

13.

Rôzne:

14.

Diskusia

15.

Interpelácie

16.

Návrh na doplnenie uznesení

17.

Záver
Vyvesené: 07.12.2013
Zvesené:

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

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 11.12.2013
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné, chýba
Dušan Schumichrast. Za zapisovateľa zápisnice bola určená Anna Žiarová, za overovateľov
zápisnice Viliam Hajný a Rastislav Romančík. Poslanci obecného zastupiteľstva nedoplnili
program rokovania o nové body.
2. Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode starosta obce skonštatoval, že uznesenia sú splnené a ostatných uzneseniach sa
bude rokovať v jednotlivých bodoch.
3. Správa o kontrolnej činnosti
Do rokovania zastupiteľstva boli predložené „Správy o kontrolnej činnosti“ od 1.7. do
30.11.2013 a to: Pokladne obecného úradu, Kontrola hospodárenia s finančnými
prostriedkami Obecného úradu, Kontrola hospodárenia ŠJ ZŠ Benice a Kontrola vyberania
miestnych daní a poplatkov Penziónu St. Florián a Vendelín. Poslanci nemali pripomienky
a zobrali „Správu“ na vedomie.
4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
Počas prejednávania tohto bodu rokovania sa dostavil na rokovanie aj poslanec Dušan
Schumichrast.
Hlavný kontrolór obec Janka Jesenská predložila „Plán“ na schválenie. Tento plán bol
vyvesený na obecnej výveske pod dobu 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na
pripomienkovanie. Pripomienky zo strany subjektov obce neboli vznesené a ani zo strany
poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obec doplnil tento plán o ďalší bod č. 8 a to:
Následná finančná kontrola súkromných Centier voľného času, Súkromného školského klubu
ABC.
Poslanci tento plán aj s doplnkom starostu obce schválili.
5. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN 01/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce
na úseku školstva na rok 2014
Starosta obce predniesol „Dôvodovú správu“ k tomuto „Návrhu“. Vychádzal z predpokladov
príjmov z podielových daní na rok 2014, z predpokladov preto, lebo ešte nebola zverejnená
„prognóza“ na rok 2014. Predpokladal, že jednotkový koeficient na žiaka na originálne
kompetencie bude 57,00 €. Počet žiakov zapísaných do ZŠ Benice je 269.
Žiadosti od CVČ boli doručené od Turčianskej Štiavničky, toto je len predbežné, pretože
centrum má prejsť pod ZŠ Mudroňovu v Martine, od SCVČ ABC Košťany nad Turcom, od
JM Centra – CVČ pri ZŠ Antona Bernoláka v Martine. Pre tieto CVČ bolo stanovené na dieťa
48,00 – jeden žiak, jedno CVČ. Celkové je predpoklad 34 žiakov vo veku od 5 do 15 rokov,
čo je suma spolu 1632,00 € na rok 2014.
Predpokladaná suma na ŠKD a ŠJ ZŠ Benice je 45288,00 €. Predpoklad na SŠKD ABC
Košťany nad Turcom je 6700,00 €.
Zastupiteľstvo tento Doplnok č. 1 k VZN schválili bez pripomienok.
6. Návrh na VZN č. 02/2013 o odpadoch
Starosta obce skonštatoval, že návrh VZN bol zverejnený na obecnej výveske po dobu 15 dní
na pripomienkovanie. Zo strany subjektov obce neboli vznesené pripomienky
Toto VZN už malo byť prijaté v minulosti, ale z časových dôvodov nebolo predložené a až
teraz uzrelo svetlo sveta. Zákon o odpadoch sa menil v roku 2009, ale na základe výnimky sa
biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) mal zbierať, likvidovať, zhodnocovať od
1.1.2013. do BRKO patria rôzne druhy odpadu: zelený, papier, kuchynský odpad z jedálni
z verejnej správy – školské jedálne, reštaurácie. Reštaurácie – podnikateľské subjekty
nakladajú s kuchynským odpadom v rámci svojich predpisov. Naša ŠJ pri ZŠ Benice musí

mať zmluvu so autorizovaným zneškodňovateľom tohto odpadu. Je to vecou školy, ale my to
musíme mať uvedené vo VZN.
Ďalej je vo VZN riešený aj zberný dvor firmy Brantner Fatra s. r. o., ktorý môžu občania
našej obce využívať na likvidáciu odpadu zavezením priamo. V zmluve o využívaní zberného
dvora sú uvedené limity na bezplatné odovzdanie na likvidáciu.
Vo VZN je riešený aj „spálený kuchynský olej“ z domácností, ktorý sa bude vymieňať za
kotúče toaletného papiera. Podľa záujmu obyvateľov obce sa tento spôsob likvidácie oleja
bude realizovať.
Rastislav Romančík doplnil ešte v § 3 VZN, že odpady sa zbierajú aj do „plastových“ nádob
VZN č. 3/2013 o odpadoch bolo poslancami obecného zastupiteľstva prijaté
7. Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva
Na základe ukončenia zmluvy o vývoze komunálneho odpadu s Technickými službami
Turčianske Teplice, ktorá končí 31.12.2013 bolo vyvolané rokovanie so spracovateľmi
odpadu v rámci Turca. Ponuku dal firma Brantner Fatra s. r. o. (ďalej Brantner) a Technické
služby s. r. o. Turčianske Teplice (ďalej TS). TS dali ponuku na vývoz jednej nádoby na sumu
0,598 € a dnes! na 0,520 €. Podľa pôvodnej ponuky bol rozdiel jednej tony v neprospech TS
cca 10 €. Podľa dnešnej ponuky to by bol rozdiel cca 1,40 €. Firma Brantner nám vykonáva
všetky činnosti ohľadom odpadového hospodárstva (separovaný zber, vývoz kontajnerov,
zberný dvor...). Ďalej Brantner vypracoval žiadosť na príspevok z Recyklačného fondu,
z ktorého sme dostali v októbri 616,00 € za roky 2012 a 2011. Tento príspevok bude čerpaný
v roku 2014 so spoluprácou firmy Brantner. Ďalšia úspora vznikne neplatením nájomného za
kontajnerov na sklo, ktorý v tomto roku je cca 120 €. Celkové úspory oproti TS sú v sume cca
1200 € za rok.
Výdavky v roku 2014 budú zvýšené o vývoz drobného stavebného odpadu, objemového
odpadu, ktorý sme realizovali prostredníctvom obce Valča, ktorá dostala výpoveď zo skládky
v Sučanoch. Toto by malo byť kompenzované nižšou cenou za tonu od firmy Brantner. Podľa
terajších kalkulácií nemusíme v roku 2014 zvyšovať miestny poplatok za vývoz odpadu, ktorý
ostáva na sume 14,00 € za rok za osobu.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa jednotlivo vyjadrili v prospech firmy Brantner. Ďalej
starosta obce upozornil na nový harmonogram vývozu komunálneho odpadu, kde vývozný
deň sa z pondelka mení na piatok, okrem 4.1.2013, kde vývoz sa uskutoční v sobotu.
Harmonogramy vývozu odpadu, separovaného zberu budú doručené do domácností
a podnikateľským subjektom spolu s cestovnými poriadkami a kalendármi.
Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva na rok 2014 až 2016 bola schválená
v prospech firmy Brantner Fatra s. r. o..
8. Smernica na Verejné obstarávanie
Podľa novely zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní od 1.7.2013 má mať obec
vypracovaný vnútorný predpis, ktorý upravuje spôsob obstarávania tovarov, služieb
a stavebných prác nad 1000 € do jednotlivých limitov 20 tis., 30 tis. bez DPH. Nákupy
a obstarania služieb a prác do 1000 € bez DPH sa nemusí postupovať v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní. So smernicou je zavedený aj „Profil verejného obstarávateľa“, ktorý
je zverejnený na webovej stránke obce, kde sa budú jednotlivé obstarania nákupov tovarov,
obstarania služieb a stavebných prác zverejňovať v zmysle príslušnej legislatívy.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali „Smernicu“ na vedomie.
9. Rozpočtové opatrenia
Starosta obec predložil Rozpočtové opatrenia č. 3/2013, ktoré vyplynuli z čerpania finančných
prostriedkov od septembrového zastupiteľstva. Vykonala sa údržba – asfaltovanie výtlkov
v obci, zakúpil sa softvér na zverejňovanie zmlúv na verejné obstarávanie. Zakúpilo sa nové
dopravné zrkadlo, ktoré nahradilo poškodené. Ďalej sa upravuje rozpočet na normatívy V4,

ktorý ešte nie je zverejnený. Všetky rozpočtové opatrenia sa uskutočňujú presunom
finančných prostriedkov v rámci rozpočtu, nemajú vplyv na celkové hospodárenie obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali rozpočtové opatrenia na vedomie.
10. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
Dnes sa uskutočnilo rokovanie Komisie na ochranu verejného záujmu, kde sa prebrali platové
nároky starostu obce, koncoročné odmeny členom zastupiteľstva a hlavnému kontrolórovi
obce.
Rastislav Romančík prečítal uznesenie komisie, kde komisia odporúčala schváliť plat
starostovi obce na mesiac december 2013 v sume 2040,00 €, čo je 1,7 násobku základného
platu, na mesiac január 2014 v sume 1560,00 €, čo je 1,3 násobku základného platu. Ďalej
odporučila schváliť koncoročnú odmenu poslancom obecného zastupiteľstva v sume po
185,00 €. Hlavnému kontrolórovi obce odporučila schváliť odmenu v sume 150,00 €. Všetky
sumy sú uvádzané v brutto.
Poslanci obecného zastupiteľstva odporučenia Komisie na ochranu verejného záujmu
schválili.
11. Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtové roky 2015 a 2016, Stanovisko hlavného
kontrolóra
Starosta obec predniesol návrh na rozpočet rok 2014. Skonštatoval, že „návrh“ bol vyvesený
pod dobu 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva. Pripomienky zo strany subjektov
obec neboli vznesené. Neboli vznesené ani zo strany poslancov obecného zastupiteľstva. Boli
predložené žiadosti na dotácie od TJ Dynamo Príbovce a Jednoty dôchodcov Slovenska.
Hlavný kontrolór obec Janka Jesenská predložila „Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na
rok 2014 a rozpočtové roky 2015 a 2016 s odporúčaním prijať.
V dôvodovej správe starosta uviedol príjem z podielových daní cca 129 tis. €, pri počte
obyvateľov k 1.1.2013, čo je 352. Celkový príjem obce aj s príjmom prenesených
kompetencií na ZŠ Benice je v sume 611 458 €, celkové výdavky aj so ZŠ Benice 602 858 €.
Celkové hospodárenie je prebytok 8600 €.
Pri tomto bode rokovania starosta obce uviedol aj rozdelenie podielových fondov, ktoré mala
obec na účte vo VÚB banke na dva fondy a to konzervatívne portfólio a terminovaný vklad,
kde je zaručený výnos 2% ročne. Doteraz uložené finančné prostriedky na podielových
fondoch mali výnos cca 500 € a bolo to vzhľadom na zakúpené podielové fondy dosť málo.
V roku 2014 by mal výnos nahradiť aj poplatok cca 420 €, ktorý bol zaplatený pri zriadení
nového účtu.
Starosta ďalej navrhol, aby v roku 2014 boli vyčlenené finančné prostriedky na vybudovanie
chodníka s obrubníkom okolo Klubu mladých, pretože k poškodzovaniu strechy, zrkadla,
stĺpa... je z dôvodu neoprávneného zastavovaniu nákladných áut – ťahačov, napriek tomu, že
je tam osadená značka „zákaz zastavenia nákladných áut“ nad 7,5 t, je to v križovatke.
Starosta to už predbežne pred jednal s projektantkou. Toto bude asi jediné riešenie, aby
nedochádzalo k poškodzovaniu obecného majetku. Potom sa dá opraviť aj poškodená strecha
na Klube. Zároveň s chodníkom sa opraví aj vnútrajšok zastávky so zámkovou dlažbou. Milan
Levický navrhol aj zaasfaltovať vstup do Novej IBV alebo použiť zámkovú dlažbu, aby vjazd
alebo výjazd bol plynulý.
Starosta ďalej spomenul novelu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zákon č. 583/2004 Z.z. , kde v novelizovanom ustanovení obec môže uplatniť ustanovenie, že
bude zostavovať a predkladať rozpočet bez programovej štruktúry. S týmto ustanovením
poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili a rozpočet na rok 2014 a rozpočtové roky 2015
a 2016 nebude prijímať v programovej štruktúre.
K žiadosti TJ Dynamo Príbovce sa poslanci obecného zastupiteľstva vyjadrili, že príspevok sa
schváli v sume 400 €. Poskytnutie bude v zmysle VZN o dotáciách a podľa výhľadu príjmu
z podielových daní.

Ďalej starosta upozornil, že v novele zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
je podmienka zaslania schváleného rozpočtu v minimálne hlavnej kategórii ekonomickej
klasifikácie do 10. januára a do 31. Januára v podrobnej ekonomickej klasifikácií cez
rozpočtový systém RIS. Taktiež je v novele aj ustanovenie, v ktorom sa môžu uplatňovať
rozpočtové zmeny v „negatívnom“ smere k schodku len do 31. augusta príslušného
rozpočtového roka. Ostatné zmeny rozpočtu možno po tomto termíne vykonávať len vtedy, ak
sa nezvýši schodok rozpočtu obce, okrem havarijných stavov.
K rozpočtu DHZ starosta uviedol, že výdavky sú na úrovni tohto roku. Ďalej uviedol, že
z Ministerstva vnútra by mali byť vyčlenené nejaké finančné prostriedky na vybavenie DHZ
technikou, ktoré by mali byť ako „Obecné DHZ“. Je to v legislatívnom konaní a až budúcnosť
rozhodne ako budú obecné DHZ - tká pracovať a vykonávať činnosť.
Na záver rozpravy obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2014 ako záväzný a na
rozpočtové roky 2015 a 2016 ako informatívny.
12. Spoločný obecný školský úrad
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že na základe výpovede zamestnanca obce Mgr. Pavla
Slouku ,zo zdravotných dôvodov, sa musí uskutočniť nové výberové konanie na „odborného
zamestnanca Spoločného obecného školského úradu v Kláštore pod Znievom“ (ďalej SoŠÚ),
ale už sídlo nebude v Beniciach, ale v Martine. Toto vzišlo z porady, ktorá sa konala 27.
novembra 2013 v Martine za účasti starostov príslušných obcí. Na tejto porade sa aj upravila
„Dohoda o zriadení SoŠÚ“, kde odborný zamestnanec bude zamestnancom obce Kláštor pod
Znievom, ale výkon práce bude vykonávať na Mestskom úrade v Martine. Zároveň sa
zmenilo financovanie spoluúčasti obcí nie 4,5 promile z podielu na podielových daniach na
originálne kompetencie na úseku školstva, ale podľa počtu žiakov v ZŠ a MŠ v jednotlivých
obciach. Výberové konanie už bolo zverejnené na webových stránkach jednotlivých obcí
a žiadosti sa prijímali do 29. novembra, kde boli prihlásení dvaja uchádzači.
Výberové konanie sa uskutočnilo 5. decembra 2013 a z prihlásených uchádzačov bol vybraný
Ing. Stanislav Talapka.
Vybavenie kancelárie SoŠÚ v ZŠ Benice sa vyrovná zápočtom. Rozpočtové úpravy v roku
2013 sa vykonajú podľa skutočných príjmov a výdavkov. Rozpočet na rok 2014 sa upraví
podľa nových podmienok, stým že výdavky obce budú podľa počtu žiakov.
Poslanci obecného úradu zobrali túto informáciu na vedomie.
13. Rôzne
Kanalizácia: Zatiaľ je v to v štádiu, že čaká sa na podpis ministra životného prostredia na
predĺženie termínu predloženia ponúk na verejné obstarávanie. Starosta povedal, že mal
výstup s Jozefom Ondrušom, ktorý tvrdil, že som sľúbil, že kanalizácia sa bude budovať
v jeseni. On tvrdil, že mu povedal poslanec, že kanalizácia nebude, lebo Blanár minul peniaze
na cestu na Martinské hole. Starosta mu povedal, že Blanár ako predseda VÚC nič nemá
spoločné s cestou na Martinské hole ani s našou kanalizáciou. Investorom je Turvod a. s.
Ktorý poslanec mu toto povedal, starostovi to Jozef Ondruš nepovedal.
Starosta jednal aj so zamestnancom Turvodu s Ing. Jánom Kmeťom, bývalým riaditeľom
Obvodného úradu životného prostredia, ktorý potvrdil, že riaditeľ Turvodu MVDr. Rastislav
Zábronský dva týždne cestoval a vyjednával s ministrom životného prostredia, ohľadom
predĺženia zmluvy na uskutočnenie verejného obstarávania. Či sa bude kanalizácia budovať
v roku 2015 stále nie je isté, ale všetci starostovia dotknutých obcí, vedenie Turvodu stále
vykonáva všetko pre to, aby táto investícia bola zrealizovaná.
TAMO: Tlačová agentúra miest a obcí dala ponuku v sume 360 €/ rok, kde si obec môže
zverejňovať svoje udalosti, ktoré sa budú vykonávať alebo sa vykonali. Starosta im povedal,
že na obecnom zastupiteľstve predloží túto ponuku a na základe uznesenia zastupiteľstva sa
rozhodne, či naša obec bude uhrádzať predplatné na túto stránku.
Poslanci obecného zastupiteľstva neodsúhlasili príspevok.

Vydavateľstvo CBS spol. s. r. o. – Ručne maľované mapy: Starosta obce dostal ponuku na
prezentáciu obce na ručne maľovaných mapách, kde prezentácia sa má zakresliť v mape
podľa jednotlivých druhov od 89 do 990 € bez DPH.
Poslanci obecného zastupiteľstva neodsúhlasili prezentáciu.
Novoročný ohňostroj: Uskutoční sa 15 minút po polnoci Novoročným prípitkom, tak ako je
už zvykom 1.1.2014.
Vianočné osvetlenie: Starosta obce s Františkom Harazinom, už začali opravovať svetlá
a ešte sa nové prikúpia.
14. Diskusia
Nové diskusné prostriedky nezazneli.
15. Interpelácie
Neboli vznesené.
16. Návrh na doplnene uznesení
Neboli podané nové návrhy na doplnenie uznesení.
17. Záver
Na záver starosta obce poďakoval za spoluprácu v tomto roku. Zastupiteľstvo v Novom roku
2014 bude včas oznámené.
Zapísal: Anna Žiarová
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Overovatelia: Viliam Hajný
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Rastislav Romančík

Podpis starostu obce:
Vyvesené: 26.12.2013
Zvesené:
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