OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 14.08.2019
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o kontrolnej činnosti
4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
5. Návrh VZN č. 02/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice
6. Rozpočtové opatrenia č. 04/2019
7. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu okenných
konštrukcií I. stupeň
8. Oplotenie areálu ZŠ s MŠ Benice – dotácia
9. Registratúrny poriadok
10.

Oslavy SNP

11.

Územný plán

12.

Rôzne:

13.

Interpelácie

14.

Návrh na doplnenie uznesení

15.

Záver

Vyvesené: 08.08.2019
Zvesené:

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva
konaného 14.08.2019 o 18,00 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.
Starosta obce ospravedlnil Janku Jesenskú – kontrolórku obce, ktorá sa rokovania obecného
zastupiteľstva nezúčastní z dôvodu čerpania dovolenky.
Starosta predložil žiadosť o navrátenie pozemkov od Anny Burzíkovej, ktorá ju včera večer
predložila (13.8.2019). táto žiadosť bude prerokovaná v bode Rôzne, čo poslanci schválili aj
s programom rokovania.
2. Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode starosta obce uviedol, že uznesenia sa plnia priebežne. Ostatné budú vyplývať
z rokovania.
3. Správa o kontrolnej činnosti
V tomto bode rokovania starosta obce uviedol, že správa bola predložená na rokovanie. Poslanci
obecného zastupiteľstva nemali pripomienky a zobrali ju na vedomie.
4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený v júli na úradnej tabuli. Počas rozhodnej doby na vyvesenie
neboli vznesené pripomienky. Poslanci obecného zastupiteľstva nedoplnili plán kontrolnej činnosti
o nové body a schválili ho.
5. Návrh VZN č. 02/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice
K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že z titulu akcie „obedy zadarmo“ bol predložený
nový návrh na VZN, ktorý zohľadňuje nové limity, spôsob platby rodičov, spôsob účtovania...
VZN bolo zverejnené zákonným spôsob na úradnej tabuli. Neboli vznesené pripomienky zo strany
verejnosti, poslancov obecného zastupiteľstva.
Poslanci obecného zastupiteľstva prijali VZN č. 02/2019
6. Rozpočtové opatrenia č. 04/2019
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že obec podávala žiadosť na dohodovacie konanie v máji na
sumu cca 90,- tis. €. V rozpočte, v predpise na rok 2019 už máme zahrnuté 44,- tis €, plus nejaký
príspevok na ktorý ešte nebol doručený predpis. V rozpise je zahrnuté aj odchodné v sume cca 5
tis. €. Nový rozpis rozpočtu bude opäť stanovený po 15. septembri, keď bude vypočítaný na
základe zapísaných žiakov do základnej školy.
Ďalej starosta obce uviedol, že obec dostala dotáciu v sume 5,- tis. € na oplotenie areálu ZŠ s MŠ,
aj keď sme žiadali cca 15,- tis. €. V bode rokovania č. 8 sa schváli variantné riešenie oplotenia
a podľa toho sa doplní toto uznesenie a o výdavkové finančné operácie.
7. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu okenných
konštrukcií I. stupeň
V tomto bode starosta obce uviedol, že žiadosť bola podaná na odbor školstva do Žiliny na sumu
cca 90,- tis €. Od tejto sumy sme museli odpočítať okná, ktoré sú súčasťou školskej jedálne. Či
budú, koľko bude poukázaných finančných prostriedkov sa uvidí v budúcnosti a podľa toho
budeme postupovať ďalej.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.

8. Oplotenie areálu ZŠ s MŠ Benice – dotácia
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že žiadosť, ktorá bola podaná v marci 2019 sme požadovali
cca 15,- tis €. Poskytnutá bola v sume 5,- tis €. Starosta obce uviedol, že dal vypracovať variantné
ponuky na 106 m oplotenia plus brány – cca 9 tis. € a 117 m oplotenia – cca 8,5 tis. €. Poslanci sa
rozhodli, že tento rok sa urobí oplotenie s bránami a pokiaľ budú finančné prostriedky, tak na
budúci rok sa zrealizuje dokončenie oplotenia. Obstarávať sa bude na celú dĺžku 223 m aj
s bránami.
Do rozpočtových opatrení sa doplnila suma 4,- tis € - výdavkové finančné operácie.
9. Registratúrny poriadok
K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že sa menila v tomto roku vyhláška, ktorá
nahradila vyhlášku z roku 2010. Na základe tejto zmeny sa musel vypracovať nový registratúrny
poriadok do konca júna 2019. Návrh registratúrneho poriadku bol konzultovaný so štátnym
archívom, tak spĺňa všetky náležitosti zákona a vyhlášky o elektronizácii.
10.
Oslavy SNP
Oslavy 70. výročia SNP v Turci sa budú konať dňa 17. a 18. augusta 2019 v Sklabini. Plagát je
vyvesený, kto má záujem, môže sa cez víkend zúčastniť. Na Rade ZMOT sa dohodlo, že obce
prispejú na tieto oslavy podľa svojich možností. Starosta obce navrhol 100,- €, ktoré boli už zaslané
na účet obci Sklabiňa. Poslanci odobrili tento príspevok.
11.
Územný plán
Starosta obce uviedol, že už mal prvé rokovanie s architektom, kde boli začaté prvé kroky k tomuto
strategickému dokumentu obce. Vypracovanie územného plánu odôvodnil, že všetky obce do roku
2022 – 24 ho budú musieť mať vypracovaný, čiže nás to neminie. Ďalej je dôležitý pre rozvoj obce,
pretože si v ňom môžeme určiť ďalší rozvoj obce v oblasti výstavby KBV, IBV a inej
infraštruktúry.
Poslanci tento bod rokovania zobrali na vedomie.
12.
Rôzne:
Cintorín:
Prívod vody a automatická závlaha sú už hotové. Trávnaté plochy sú zrekultivované, vysiate. Teraz
už musíme počkať na vzídenie trávy a do prvej kosby cca 30 dní. Cintorín sa bude musieť
uzamknúť, aby tam ľubovoľne nechodili s motorovými vozidlami a neničili trávnik. Oplotenie,
ktoré bolo odstránené v roku 2010 sa nahradí bránou a prístup na cintorín bude pôvodný od
Valčianky.
Benická studňovica:
Rastislav Romančík vyhodnotil historicky prvú hasičskú súťaž, ktorá sa uskutočnila na našom
území. Zúčastnili sa jej hasiči z Príboviec, Rakova aj ženy a naše dve družstvá. V budúcnosti
chceme súťaž rozšíriť aj o saní z Turca aj o hasičov z viacerých zborov.
V budúcnosti chcú naši hasiči zapojiť mládež do výcviku, pretože toto bolo zanedbané. Sú
pripravené prvé kroky zapojiť čo najširší okruh mládeže do činnosti zboru.
Ďalej informoval o nákupe materiálu z dotácie z Prezídia DHZ, čo sa nakúpilo a čo ešte bude treba
nakúpiť pre mládežnícke družstvo.
Chodníky IBV:
Zuzana Révayová sa informovala na dokončenie chodníkov. Rastislav Romančík informoval
o dodávateľovi prác, ktorý má predložiť cenovú ponuku. Starosta doplnil, že najprv sa musí položiť
chránička na optokábel a rokoval s firmou OMSIT, ktorá má dať stanovisko. Ak nie, tak sa bude
jednať s ďalším dodávateľom, tak aby pred pokládkou zámkovej dlažby už táto chránička bola
položená.
Výpadky el. energie:
Milan Levický spýtal na neustále výpadky el. energie. Starosta odpovedal, že už bolo v minulosti
rokovanie so SSE Žilina, ale nebolo to zdôvodnené s výsledkom sankcií voči ním. Stále ako
odberatelia sme na druhej koľaji.

Beh na Hôrky:
Starosta pripomenul, že sa uskutoční v sobotu 31. augusta 2019 a pozval všetkých prítomných
a vyzval ich na propagáciu tohto podujatia.
Žiadosť o navrátenie pozemkov:
Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o navrátenie pozemkov. Starosta
uviedol, že obec nezobrala žiadne pozemky menovanej ani jej predchodcom. Pozemky, ktoré
požaduje boli v zmysle zákona prepísané na obec v ROEPE.
V zmysle zákona o majetku obcí musí obecné zastupiteľstvo vyhlásiť majetok za prebytočný.
Starosta dal hlasovať o prebytočnosti majetku. Poslanci obecného zastupiteľstva nevyhlásili
požadované parcely za prebytočné. Zároveň odporučili starostovi obce pokračovať v dohode
o prevode za stanovenú cenu za m2.
Povodie Váhu v minulosti dali prísľub, že dovezú kamene do vtoku po prejednaní s projektantom.
Do výtoku by mala doviesť skaly obec, aby voda neodkrajovala z jej pozemku. Uvidí sa ako
zareaguje Povodie Váhu, lebo boli žiadateľkou oslovený listom.
13.
Interpelácie
Neboli vznesené
14.
Návrh na doplnenie uznesení
Neboli doplnené.
15.
Záver
Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za účasť.

Zapísal:

Ivana Brozmanová

Overovatelia:

Viliam Hajný

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

Milan Levický

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

Podpis starostu obce

Vyvesené: 16.08.2019
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