OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 17.04.2019
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 VZN č. 01/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice
5. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
6. Rozpočtové opatrenia č. 02/2019
7. Oprava strechy I. a II. stupeň
8. Žiadosť na automatickú závlahu areál pri Turci - informácia
9. Žiadosť na automatickú závlahu cintorín a prívod vody – informácia
10.

Chodníky Nová IBV, oprava chodník E519 - informácia

11.

Detské ihrisko pri MŠ - informácia

12.

Rôzne:

13.

Interpelácie

14.

Návrh na doplnenie uznesení

15.

Záver

Vyvesené: 12.04.2019

Zvesené:

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva
konaného 17.04.2019 o 19,00 hodine
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že všetci poslanci sú prítomní, viď prezenčná
listina. Boli určení overovatelia zápisnice Viliam Hajný a Milan Levický a zapisovateľ zápisnice
Ivana Brozmanová.
Poslanci nedoplnili body rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode starosta obce uviedol, že uznesenia sa plnia priebežne.
3. Správa o výsledkoch kontroly
Janka Jesenská predložila správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019.
poslanci nedoplnili správu o ďalšie náležitosti a zobrali ju na vedomie.
4. Návrh VZN č. 01/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice
Starosta obce k tomuto bodu rokovania uviedol, že zvýšenie cien stravnej jednotke v školskej
jedálni vychádzajú z rastu cien potravín, zeleniny, ovocia. Tento návrh predložila vedúca
školskej jedálne. Predmetný návrh bol vyvesený najmenej 15 dní pred konaním obecného
zastupiteľstva. Počas rozhodnej doby neboli vznesené pripomienky.
Poslanci obecného zastupiteľstva prijali návrh VZN všetkými hlasmi.
5. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
Komisia na ochranu verejného záujmu mala zasadnutie včera 16.4.2019 o 18,00 hodine v zložení
Ivana Brozmanová, Viliam Hajný a Rastislav Romančík. Zvolili si predsedu komisie, ktorou sa
stala Ivana Brozmanová. Komisia si upravila štatút, nakoľko došlo k zmene jej členov. V štatúte
vypustila ustanovenie o prijímaní písomného oznámenia riaditeľa Základnej školy a hlavného
kontrolóra obce, ďalej vypustila ustanovenie o predsedovi, ktorou bola predtým poslankyňa
Anna Žiarová.
Obecné zastupiteľstvo zobralo voľbu predsedu komisie na vedomie. Schválilo štatút Komisie.. na
vedomie zobralo uznesenie komisie k podanému majetkovému priznaniu starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo uznesenie komisie – návrh na zvýšenie platu starostu obce.
K tomuto starosta obce uviedol, že do novembra mal 10,7% k platu. Od 1.12.2018 má základný
plat. Komisia dala návrh na zvýšenie platu 5% za každé ukončené volebné obdobie, spolu 15%.
poslanci obecného zastupiteľstva tento návrh komisie schválili. Plat zvýšený o 15% sa začne
vyplácať od mesiaca apríl. Na základe schváleného navŕšenie platu starostovi obce sa zmení aj
rozpočet, v bode 6.
6. Rozpočtové opatrenia č. 02/2019
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že sa zmenili príjmy a výdavky na ZŠ s MŠ – úprava
rozpočtu V_1, prostriedky na opravu striech, ktoré boli obci poukázané z ministerstva školstva.
Zároveň sa rozpočtových opatrení započítali výdavky na zvýšenie platu starostovi obce.
Poslanci zobrali na vedomie schválili tento bod rokovania.
7. Oprava strechy I. a II. stupeň
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že naposledy boli obci poskytnuté prostriedky na havárie
v roku 2010. Niežeby ich obec nežiadala, ale až tento rok sa na nás nezabudlo. Bude sa
opravovať strecha na I. stupni – jedáleň, kde bude plechová krytina a strecha na II. stupni – stará
budova ZŠ – mäkká krytina.
Teraz prebehne obstarávanie a strechy sa začnú opravovať v máji.
Ďalej starosta obce uviedol, že v škole bola na kontrole Hygiena, kde konštatovali, že do tried na
horných poschodiach zateká. Minulý týždeň bol s riaditeľom školy na RÚVZ (hygiena)
v Martine prejednávať protokol o odstránení nedostatkov. Tam s riaditeľom dali stanovisko, že

najprv sa opravia strechy a potom sa budú vykonávať maľovky a ostatné opravy, ktoré sú
uvedené v nedostatkoch.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.
8. Žiadosť na automatickú závlahu areál pri Turci – informácia
Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o podaní žiadosti na ŽSK.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.
9. Žiadosť na automatickú závlahu cintorín a prívod vody – informácia
Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o podaní žiadosti na ŽSK. Dnes bolo doručené
o doplnenie žiadosti na výsadbu zelene. Doplní sa do žiadosti o výsadby tisov.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.
10.
Chodníky Nová IBV, oprava chodník E519 – informácia
Starosta obce k tomuto bodu rokovania uviedol, že už sa začali nejaké konania ohľadom opravy
chodníka a budovania nového. Stále nie sú odsúhlasené peniaze z masky a budovanie chodníka
Nová IBV nie je krytá.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.
11.
Detské ihrisko pri MŠ - informácia
Detské ihrisko bolo dokončené v mesiaci marec aj dané do užívania. Deti sú spokojné, rodičia
musia trpieť ich rozmary a musia sa im venovať. Vyšiel aj článok v Živote Turca. Teraz treba
urobiť vyúčtovanie do 30.4.2019.
K tomuto bodu rokovania Milan Levický doplnil, že na detskom ihrisku pri Turci treba doplniť
lavičky. Starosta uviedol, že treba dokončiť ohnisko a popri tom sa doplní aj sedenie. Tiež bude
treba doplniť dopadové plochy rohožami
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.
12.
Rôzne:
Uzávierka cesty E519
Dnes dostal starosta mail, že od 23.4.2019 do 3.5.2019 bude čiastočná uzávierka cesty E519
Benice – Ležiachov, budú meniť asfalt. Starosta dá doviesť výfrez ku starej jedálni a na cestu
novej jedálni.
Hasiči
Má byť cvičenie na Ontáriu 28.4.2019 o 8,00 s protipovodňovými vozíkmi s maximálne tromi
členmi DHZ. Ďalej starosta uviedol, že peniaze na Hasičskú zbrojnicu máme už od vlaňajška
a bude treba spraviť súťaž na dodávateľa prác.
K dotácii na rok 2019 1400,00 € starosta uviedol, že je tam zmena v čerpaní, lebo obec musí mať
spoluúčasť, asi 5%. už teraz treba ísť objednať materiál podľa potreby, aby sme mohli na konci
augusta vyúčtovať dotáciu.
Rastislav Romančík pripomenul hasičskú súťaž, ktorá sa uskutoční tento rok Kláštore pod
Znievom. Je vo výhľade aj práca s mládežou.
Triedený zber
Dnes boli dovezené kontajnery na objemový odpad. Asi nemá zmysel, že tam nemajú ísť
jednotlivé zložky separovaného odpadu (sklo, plast, železo, elektroodpad, pneumatiky...)
K 28.2.2019 bola obec povinná zverejniť percentuálne plnenie separovaného odpadu. V našej
obci sme separovali v objeme cca 36%. poplatok za uloženie odpadu na skládku bol stanovený
podľa vyhlášky od 1.3.2019 v sume 8,00 € za tonu uloženia na skládku. Nie je to veľa ani málo,
lebo sú obce, ktoré vykazujú hlboko pod 20%. Zelený odpad, ktorý sa započítava do triedeného
odpadu bol v objeme cca 15 t. Bez zeleného odpadu máme percentuálne triedenie cca 24%, čo je
celkom zaujímavá suma. Bude treba prehodnotiť vzorec na výpočet miery triedenia, lebo teraz je
pomer zložiek triedeného odpadu ku odpadu umiestneného na skládke plus zložky triedeného
odpadu.
Na rade ZMOTu nám bolo predstavené nový spôsob likvidácie odpadu formou separátora, kde
výstup na skládku je cca 4%. všetky ostatné zložky sú vytriedené a použité ako surovina pre

priemysel. Na jeseň majú ísť starostovia Turca na exkurziu do Varšavy, kde bude názorná
prezentácia separácie.
Stavania mája
Ešte treba vybaviť máj z hôrok. Ak to nepôjde, tak je náhradné riešenie, zobral by sa z ihriska.
Ivana Brozmanová navrhla propagáciu v rozhlase, tak aby sa akcie zúčastnilo čo najviac osôb.
Na otázku Zuzany Révayovej či sú stužky na zdobenie, starosta odpovedal, že sú a aj nové
nepoužité.
Hasiči zabezpečia postavenie.
Futbalový turnaj
Tento rok je usporiadateľ naša obec. Termín ešte nie je určený. Starosta už rokoval s novým
predsedom o technických veciach.
Detský športový deň
Uskutoční sa v júni podľa počasia a termínov, ktoré budú vyhovovať väčšine. V júni má byť aj
súťaž družstiev v behu, rafte a cyklistike a bude treba tieto termíny zosúladiť.
Vatra
Vatra sa bude páliť pri lavici pri Turci. Termín pálenia ešte určíme. Jána (24.6.) vychádza na
pondelok.
Športové hry ZMOTu
Uskutočnia sa 8.6.2019 v Háji, kto má záujem môže sa zúčastniť.
13.
Interpelácie
Neboli vznesené
14.
Návrh na doplnenie uznesení
Neboli doplnené nové návrhy.
15.
Záver
Starosta sa poďakoval za účasť. Ďalšie zastupiteľstvo bude poľa potreby, ale najneskôr do konca
júna, kedy sa bude schvaľovať záverečný účet.

Zapísal:

Ivana Brozmanová

Overovatelia:

Viliam Hajný

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

Milan Levický

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

Podpis starostu obce

Vyvesené: 26.04.2019

Zvesené:

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

