OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 09.12.2020
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 kontrolnej činnosti za III. štvrťrok 2020
4. Návrh „Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021“
5. Audit účtovnej závierky k 31.12.2019
6. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Benice 96
7. Návrh na Doplnok č. 9 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských
zariadení
8. Návrh na Doplnok č. 2 k VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Návrh na Doplnok č. 2 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi
10. Informácia o získaní dotácie ZŠ s MŠ na odstránenie havarijných stavov - výmena
okien na I. stupni
11. Rozpočtové opatrenia 03/2020
12. Návrh rozpočtu na rok 2021 – 2023; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu
13. Právne nároky hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
14. Územný plán – Zadanie
15. Žiadosť na detské ihrisko - korekcia
16. Návrh prevodu majetku obce v zmysle osobitného zreteľa
17. Rôzne: Hasiči, Mikuláš, Novoročný ohňostroj...
18. Interpelácie
19. Návrh na doplnenie uznesení
20. Záver

Vyvesené: 03.12.2020
Zvesené:

Zápisnica z konania Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.12.2020 a 16.12.2020 o 18,00
hodine
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné,
prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Ivana Brozmanová, za overovateľov zápisnice Milan Levický
a Rastislav Romančík.
Poslanci obecného zastupiteľstva nedoplnili program rokovania obecného zastupiteľstva
a schválili navrhnutý.
2. Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode starosta obce uviedol, že uznesenia sa plnia priebežne. Ostatné bude vyplývať
priebežne.
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za III. štvrťrok 2020
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila „Správu o kontrolnej činnosti za II. štvrťrok
2020.
Poslanci obecného zastupiteľstva ju zobrali na vedomie bez pripomienok.
4. Návrh „Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021“
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila návrh „Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok
2021“.
Počas rozhodnej doby vyvesenia nezazneli pripomienky od verejnosti. Poslanci obecného
zastupiteľstva ho nedoplnili o nové kontrolné činnosti a schválili ho v predloženej podobe.
5. Audit účtovnej závierky k 31.12.2019
Starosta obce predložil správy audítora účtovnej a konsolidovanej účtovnej závierky obecnému
zastupiteľstvu. V správach sa konštatuje, že obec účtovala, nakladala a hospodárila v roku 2019
s finančnými prostriedkami v zmysle príslušných právnych noriem.
Správy sú s výročnou správou zverejnené na portáli „závierky“
Starosta obce skonštatoval, že zmluva o audite na budúci rok ešte nie je podpísaná, lebo audítor ju
ešte nedodal.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali správy na vedomie.
6. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Benice 96
Starosta obce oboznámil o povinnosti riaditeľa školy predkladať každoročne „Správu
o hospodárení“ z titulu zákonných povinností. Správa sa schvaľuje s pripomienkami alebo bez
pripomienok.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili správu bez pripomienok.
7. Návrh na Doplnok č. 9 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských
zariadení
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že sa veľmi ťažko dával návrh na dodatok na budúci rok,
pretože je veľa neznámych. Dnes sa má schvaľovať štátny rozpočet, kde bude prognóza na budúci
rok 2021.
Je predpoklad, že na budúci rok sa nebudú zvyšovať mzdy a po dohode s riaditeľom školy,
financovanie z podielových daní bude na úrovni tohto roku.
CEV Turiec si podali žiadosť a aj ABC Košťany, čím splnili podmienky tohto VZN.
Zuzana Révayová sa opýtala na vplyv zrušenia obedov zadarmo. Starosta vysvetlil, že toto nemá
vplyv na financovanie školských zariadení. Zrušenie obedov zadarmo bude mať vplyv hlavne pre
rodičov a na počet stravníkov.

Poslanci obecného zastupiteľstva prijali toto VZN.
8. Návrh na Doplnok č. 2 k VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta k tomuto bodu uviedol, že opätovne sa budú dvíhať dane z nehnuteľností, tak aby v roku
2024 bola nastavená sadzba daní z nehnuteľností maximálne 10 násobok medzi najnižšou sadzbou
a najvyššou sadzbou za dane z nehnuteľností a 5 násobok pri pozemkoch.
Čo sa týka poplatku za komunálny odpad, tento poplatok sa nebude dvíhať, ostane na tej istej
výške, ako tento rok, čiže 16,00 €. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (ďalej len BRKO) sa
môže likvidovať na vlastnom kompostisku založeného vo vlastnom dvore, záhrade. Predpokladom
nezvýšenia poplatku za likvidáciu BRKO, je návratnosť 100% čestných prehlásení o založení
kompostoviska. Boli roznesené čestné prehlásenia o kompostiskách v domácnostiach spolu
s vysvetlením, že toto odbremení občanov od platenia vyššieho poplatku. Keď by občania
nesúhlasili so založením kompostiska vo svojich dvoroch, záhradách, tak tento poplatok by
narástol o cca 7,00 € na každého obyvateľa. Starosta odmieta platiť tento poplatok zvýšený o túto
sumu, tak isto aj tí občania, ktorí kompostujú.
Keďže sa vrátilo málo čestných prehlásení, cca 74, tak tento bod rokovania sa odloží na budúce
zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 16.12.2020. ak sa nevráti cca 95% čestných prehlásení, tak tento
poplatok bude pre občana 39,00 €. Tí občania, ktorí vrátia podpísané čestné prehlásenie, budú mať
zľavu 23,00 €. Tí, ktorí si nezaložia kompostisko vo svojom dvore, budú platiť vývoz BRKA
v priamych nákladoch, ako množstvový zber.
Do budúceho rokovania obecného zastupiteľstva sa ešte pozbierajú čestné prehlásenia od občanov,
ktorí zabudli a potom sa to prepočíta a odsúhlasí VZN.
9. Návrh na Doplnok č. 2 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi
Starosta uviedol tento bod rokovania, kde vysvetlil zmeny oproti minulosti.
Viliam Hajný spomenul, že v iných obciach to riešia zakúpením kompostérov. Starosta odpovedal,
že sú viaceré možnosti. Možnosť žiadať dotáciu cez envirofond, cez eurofondy, zakúpením obce
a započítaním do poplatku za vývoz a rok a za pár rokov to občania zaplatia v poplatku. Toto však
nie je cieľom, aby sa to vyrovnalo nákladom za zber a likvidáciu.
Celý systém s nakladaním s odpadom je o tom, aby ho bolo čo najmenej, ale komunálneho.
Dôsledné separovanie, je predpoklad šetriť naše peňaženky. Skládkovanie odpadu je čím ďalej,
tým drahšie a aj na povinnom ústupe, podľa nariadení ES.
Keďže toto VZN súvisí s predchádzajúcim bodom, tak isto sa to preloží na rokovanie obecného
zastupiteľstva na 16.12.2020.
10. Informácia o získaní dotácie ZŠ s MŠ na odstránenie havarijných stavov - výmena
okien na I. stupni
starosta informoval, že žiadosť bola podaná už v roku 2014, 2017 zmena IČA v roku 2018, 2019
a posledná v tomto roku.
Konečne sa ministerstvo školstva rozhýbalo a rozdelilo peniaze na havárie zriaďovateľom a aj
nám.
Suma, ktorá nám bola pridelená je v objeme 60,- tis. €. Celkový rozpočet činí cca 90,- tis. €.
Spoluúčasť obce bola určená na cca 8,,- tis. €, čiže chýba cca 22,- tis. €.
Dnes sa uzatvorila súťaž na dodávku a montáž okien, kde je celková cena cca 75,- tis. €. obec berie
na spolufinancovanie 10,- tis. €, základná škola 5,- tis. €.
Ivana Brozmanová sa spýtala na otvorenie II. stupňa, s tým, že chýbajú informácie rodičom,
zamestnancom školy. Starosta odpovedal, že rokoval s riaditeľom o otestovaní žiakov,
zamestnancov školy, aspoň jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu dieťaťa. Dohodli sa, že
testovanie v škole sa neuskutoční, lebo túto povinnosť nebude na seba brať zriaďovateľ ani riaditeľ
školy.. testovať a otvoriť školu na 6 – 7 pracovných dní do Vianoc nemá zmysel. Teraz, keď sa idú
vymieňať okná na I. stupni, tak ak sa bude vyučovať, deti sa premiestnia do tried na II. stupeň.
Ďalší dôvod prečo starosta nechce testovať je, že štát je dlžný na normatívoch cca 91,- tis. €.
V dohodovacom konaní vyplatil len cca 16,- tis. €. Starosta aj telefonicky zisťoval cez odborové
združenie, kedy sa doplatia normatívy, ale vôbec to nie je ružové a vypadá to tak, že štát opäť

neplatí samospráve to čo je jeho povinnosť. Tak isto starosta odmieta zabezpečovať, to čo je
povinnosťou štátu, podpisovať zmluvy s testujúcimi a pod.
Štát zatvorí školy ako prvé, ale vo svete sa zatvárajú školy ako posledné, u nás ako prvé. Kostoly
sú otvorené, kde je veľká pravdepodobnosť nákazy, ale zakazuje sa chodiť deťom do školy,
športovať a utužovať si zdravie.
Poslanci zobrali tento bod na vedomie a odsúhlasili spolufinancovanie obce.
11. Rozpočtové opatrenia 03/2020
V rozpočtových opatreniach boli predložené položky 60,- tis € na výmenu okien na I. stupni
a úprava rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy – normatívy podľa V_15 na sumu
684 135,00 €.
Ostatné položky budú vychádzať podľa skutočnej potreby financovania potrieb obce.
12. Návrh rozpočtu na rok 2021 – 2023; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu
Starosta obce uviedol, že plánovaný výnos z podielových daní je na úrovni cca 250,- tis. €, čo je
menej o cca 27,- tis. € menej ako bude príjem v tomto roku. Tento príjem je len v tom najlepšom
očakávaní, lebo príjem z podielov na daniach v roku 2021 je vo hviezdach, a štátny rozpočet sa
bude schvaľovať zajtra.
Dotácie pre JDS, TJ Dynamo Príbovce idú v tých istých výškach ako v tomto roku. Toto je však
len predpoklad. Uvidíme ako sa bude plniť príjem a podľa toho sa vyplácanie dotácie uskutoční.
Čo sa týka investícií, zatiaľ je plánovaná oprava strechy na hasičskej zbrojnici. Táto akcia sa
uskutoční, je už aj rozpočet na opravu strechy cca 26,- tis. €.
Chodníky dlažba IBV, chodník popri ceste E519, zastávka tak toto zatiaľ sa neplánuje, lebo raz
budú financie z MAS-ky, raz nebudú. Uvidíme, čo nám rok 2021 prinesie. Určite sa dlažba položí
a aj vybuduje chodník, ale kým je možnosť získať dotáciu, tak zatiaľ treba počkať na financovanie
z MAS-ky.
Ostatné aktivity sa budú financovať podľa potreby.
V rozpočte nie sú rozpočtované obedy zadarmo, aký to bude mať vplyv v budúcom roku je
odhadnuteľné, že naša obec bude mať menej o cca 11,- tis. €.
K návrhu rozpočtu bolo vypracované stanovisko hlavného kontrolóra, ktorý odporúčal rozpočet
prijať.
K plneniu rozpočtu starosta ešte uviedol, že lavičky na cintoríne a v areáli sú už namontované.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočet na rok 2021 ako záväzný a na roky 2022 –
2023 ako predpokladaný.
13. Právne nároky hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
Starosta obce navrhol poslancom obecného zastupiteľstva odmenu vo výške 250,- € netto.
Hlavnému kontrolórovi obce navrhol vo výške 10% z platu t.j. 202,-€.
Starostovi sa určuje plat na mesiac december 2020 – 1,6 násobku, na mesiac január 2021 – 1,4
násobku základného platu.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili predložené návrhy.
14. Územný plán – Zadanie
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že spracovateľ rozborov a prieskumov umrel a ujala sa
vypracovaním územného plánu jeho kolegyňa. Medzitým sa dalo vypracovať Zadanie, ktoré sa
rozposlalo jednotlivým inštitúcia na pripomienkovanie.
V januári bude toto predložené na odbor bytovej politiky do Žiliny, kde sa bude žiadosť na
financovanie územného plánu.
Poslanci zobrali tento bod rokovania na vedomie.
15. Žiadosť na detské ihrisko – korekcia
Úrad vlády sa opäť ozval a korekcia na dotáciu už nie je 10% ale 3%. V číselnom vyjadrení je to
255,- €.

Starosta uviedol, že dá odpor aj na túto sumu, lebo najprv sme urobili všetko, čo bolo potrebné
a teraz našli pochybenia. Ak pochybili na úrade vlády pri všetkých kontrolách, tak nech korekcie
dajú tým, čo vykonávali kontrolu a nie nám.
Obec bude bojovať za každé euro. Dokonca v pochybeniach máme napísané aj ustanovenie, ktoré
v roku 2018 ešte nebolo platné.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.
16. Návrh prevodu majetku obce v zmysle osobitného zreteľa
Starosta predložil žiadosť od majiteľa Jagogastro s. r. o., kde chce odkúpiť časť parcely – cesty
a výmere cca 4 m2. Jedná časť je schodište, druhá na rozšírenie terasy.
Ku schodišťu starosta uviedol, že v 90 tich rokoch, keď sa previedol majetok firme Tradeinvest,
tak v projektovej dokumentácii tieto schody, ale neboli. Pri kolaudácii sa nevypracoval GP na
odčlenenie parcely a ostalo to v tomto stave.
Čo sa týka parcely na výstavbu terasy, s týmto starosta nesúhlasí nakoľko, križovatka nespĺňa
parametre potrebné v zmysle zákona o pozemných komunikáciách.
Výstavba terasy bude musieť byť v súlade s technickými podmienkami v zmysle stavebného
zákona a ja zákona o pozemných komunikáciách. Pri žiadosti na stavebné povolenie bude obec
vyžadovať „rozhľadový trojuholník“.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili pozemok na ktorom je postavené schodište ako
prebytočný a schválili aj prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
17. Rôzne: Hasiči, Mikuláš, Novoročný ohňostroj...
Hasiči:
Starosta sa poďakoval hasičom, ktorí sa zúčastnili pátrania po Milanovi Kopkovi 5.10.2020 bez
úspechu, a ktorý sa žiaľ našiel 6.12.2020.
Rastislav Romančík sa tak isto poďakoval hľadajúcim, ale aj všetkým ostatným zborom
a pátraciemu tímu.
Mikuláš
Starosta sa poďakoval Mikulášovi a dievčatám za roznesenie balíčkov. Opäť sme nemohli vykonať
spoločné stretnutie s Mikulášom vzhľadom na opatrenia.
Novoročný ohňostroj
Či sa uskutoční sa dohodne 16.12.2020.
Vianočné osvetlenie
Zapne sa na budúci týždeň.
18. Interpelácie
Milan Levický vyslovil požiadavku, že keď sa kosí cintorín, tak nech sa oznamuje rozhlasom
pozostalým, aby si mohli pomníky očistiť. Neskôr to už ide ťažko dole.
Starosta odpovedal, že každý kto má hrob v prenájme si môže sám pokosiť okolo neho a potom
ten, ktorý kosí krovinerozom nebude hádzať pokosenú trávu na pomníky a obrubu. Je rád, že niekto
vôbec kosí a nemôže popri kosení aj dávať pozor a ešte ich aj čistiť. Očistenie po kosení nedá veľa
času zabrať, ale on nič vyhlasovať nebude.
Otázne je ukladanie rôznych pomôcok ako krhly, vedrá, kamene svietniky ku hrobom. Tieto veci
bránia v kosení a ak sa prehliadnu, hlavne kamene, tak dôjde k poškodeniu kosačky.
Viliam Hajný poškodená výdreva na lavičke na cintorín. Bude sa opravovať na budúci rok.
Zuzana Révayová pýtala sa na brigády na cintoríne. Starosta odpovedal, že keď každý bude
dodržiavať poriadok pri svojich hroboch, tak netreba za niekoho brigádovať a čistiť.
Marek Gomola vyslovil požiadavku na vzdelávanie online v zakladanej škole, že je to
nedostatočné, slabá úroveň, čo stým starosta ako zriaďovateľ chce urobiť...?
Starosta mu odpovedal, že ktorí rodičia sa sťažujú? Ak je on ich vyslanec, tak nech ich pošle za
riaditeľom, ktorý je zodpovedný za pedagogickú činnosť. Chápe nervozitu rodičov, ktorí majú
problém s výukou detí so spôsobom vyučovania a so súčasnou dobou. On nie je ten, ktorý bude
riešiť pedagogiku. Výučba je štátny školský problém, škola to rieši tak ako to vie a aj riaditeľ.
Starosta zodpovedá za technickú spôsobilosť školských budov, za realizáciu opráv... nie za výuku.

Každý rodič nech sa obráti na riaditeľa školy. Ak riaditeľ poruší niektoré normy, pravidlá, môže
ho riešiť štátna školská inšpekcia a aj starosta.
Celý problém vyučovania však je v riadení štátu, kde miesto ministra školstva riadi školstvo a celý
štát cez facebook premiér.
Svetlá – areál už sú osadené stĺpy, veríme že budú funkčné a aj bude zima, aby sa mohol ľad robiť.
Zuzana Révayová malý počet svetiel na ulici na Valču. Starosta najprv pochopil, že nesvietia,
ale po diskusii zistil že ich je málo. Na vysvetlenie povedal, že výmenu svetiel za ledkové sa bude
realizovať. Na tejto konkrétnej ulici bude treba doplniť asi 3 svetlá a v celej obci asi 20.
Rastislav Romančík čerpadlo na cintoríne, či je funkčné? Starosta odpovedal, že bolo
demontované a išlo na diagnostiku. Teraz sa už montovať nebude a na jar sa urobí tak, aby ho
nezanášalo.
19. Návrh na doplnenie uznesení
Starosta oboznámil, že k sčítaniu obyvateľov v roku 2021 je možnosť vyplatiť odmenu starostovi
obce, ale zastupiteľstvo má prijať uznesenie o jej vyplatení. Vtedy sa to nebude považovať za
zamestnanecký vzťah s obcou.
Zastupiteľstvo schválilo odmenu starostovi obce za výkon sčítacieho komisára.
Zápisnica z konania Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.12.2020 a 16.12.2020 o 18,00
hodine – pokračovanie
Otvorenie:
Starosta otvoril pokračovanie decembrového zastupiteľstva zo dňa 9.12.2020. skonštatoval, že
všetci poslanci obecného zastupiteľstva sú prítomní. Zapisovateľka a overovatelia zápisnice ostali
zo dňa 9.12.2020
8. Návrh na Doplnok č. 2 k VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta informoval, že sme tento bod rokovania bol preložený z dôvodu určenia poplatku za
komunálny odpad na rok 2021, či zostane 16,00 € alebo bude maximálny cca 39,00 €.
Ďalej uviedol, že v návrhu VZN bol určený poplatok v § 23 ods. 3 sadzba 0,09 €/ kg drobných
stavebných odpadov, ale zákon stanovuje maximálny poplatok 0,078 €/ kg.
Tento poplatok bol navrhnutý na 0,07 €/ kg.
Poplatok za osobu a rok zostáva na úrovni 16,00 €.
Poslanci obecného zastupiteľstva prijali Doplnok č. 2 k VZN č. 01/2018.
9. Návrh na Doplnok č. 2 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi
K tomuto návrhu starosta informoval zastupiteľstvo o úpravu § 5, kde sa upravuje nakladanie
s drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom.
Toto bolo nutné urobiť, nakoľko keď občan, ktorý dovezie drobný stavebný odpad na zberný dvor,
tak sa zaraďuje do kategórie 20, nie 17. Ak to nie je drobný stavebný odpad, ktorý vzniká z činnosti
udržiavacích prác, tak to obec zaťažuje v nižšej percentuálnej miere triedenia.
Toto pokračovanie rokovania zo dňa 9.12.2020 bolo hlavne preložené z dôvodu, že návratnosť
čestných prehlásení o kompostovaní nebola aspoň 95%. Dnes je návratnosť cca 97%, chýba len 6
návratiek. Tieto sa budú vyžadovať od občanov, aby sme splnili návratnosť 100% obývaných
domácností.
Ďalej starosta spomenul firmu, ktorá sa zaoberá likvidáciou BRKA, olejov, zeleného odpadu.
Rokovanie prebehne na budúci týždeň. Máme ešte pol roka na doladenie zberu a likvidácie BRKA.
Poslanci obecného zastupiteľstva prijali Doplnok č. 2 k VZN č. 02/2016.

20. Záver
Čo sa týka Novoročného ohňostroja, tak poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili zakúpenie.
Ako a či sa uskutoční, s prípitkom alebo bez, je ešte predčasné hovoriť.
Starosta sa poďakoval za účasť na rokovaní 9.12. a 16.12. 2020. Ďalej sa poďakoval za činnosť
v tomto roku. Vyslovil presvedčenie, že budúci rok bude pre všetkých ľudí tejto krajiny lepší
a hlavne zdravší.

Zapísal:

Ivana Brozmanová

Overovatelia:

Milan Levický

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

Rastislav Romančík

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

Podpis starostu obce

Vyvesené: 21.12.2020
Zvesené:
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