OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 29.02.2012
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o výsledkoch kontroly
4. Predloženie „Pracovného poriadku obce“
5. Doplnok č. 2 k VZN č. 03/2008
6. Programový rozpočet a rozpočtové opatrenia
7. Žiadosť na „Náš vidiek – Program na podporu obnovy vidieka“
8. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2012 v zmysle zákona č.
587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
9. Rôzne:
10. Diskusia
11. Interpelácie
12. Záver
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Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.02.2012

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prítomní podľa prezenčnej listiny. Poslanec Milan Levický sa ospravedlnil z dôvodu
pracovnej cesty. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová. Za overovateľov zápisnice boli
určení Viliam Hajný a Rastislav Romančík. Program rokovania bol schválený, ako bol
predložený. Neboli vznesené ďalšie pripomienky a doplnky.
2. Kontrola plnenia uznesení
Zastupiteľstvu bol priložený „Záznam o kontrole plnenia uznesení“ za obdobie od posledného
zastupiteľstva. Uznesenia sú plnené podľa termínov. Zastupiteľstvo nemalo pripomienky.
3. Správa o výsledkoch kontroly
Zastupiteľstvu predložila Janka Jesenská – hlavný kontrolór obce, správu o kontrolnej
činnosti za rok 2011. Pripomienky zo strany zastupiteľstva neboli a správu zobrali na
vedomie.
4. Predloženie „Pracovného poriadku obce“
Starosta obce predložil zastupiteľstvu „Pracovný poriadok“. Predložením splnil odložené
uznesenie z predchádzajúceho roka a zároveň aj náležitosti § 13 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
5. Doplnok č. 2 k VZN č. 03/2008
Starosta obce predložil „Návrh“ doplnku k VZN, ktorý bol obci doručený od vedúcej Školskej
jedálne ZŠ Benice pani Heleny Škvarkovej. Doplnok sa týka zavedenia poplatku za režijné
náklady ku strave žiaka. Tento poplatok bude slúžiť na pokrytie režijných nákladov Školskej
kuchyne (energie, voda, kuchynské náradie,...). Tento poplatok je príjmom obce. Obecné
zastupiteľstvo tento doplnok prijalo.
6. Programový rozpočet a rozpočtové opatrenia
Starosta obce k predloženým materiálom poskytol stanovisko a dôvody „Prvej úpravy
Programového rozpočtu na roky 2012 – 2014. Zmenili sa príjmy: Výnos z dane poukázanej
územnej samosprávy zo sumy 97 839 na sumu 97 821 €. Transféry zo štátneho rozpočtu na
ZŠ z 360 000 na 339 872 €. Tento transfer sa bude musieť navýšiť dohodovacím konaním na
KŠÚ, pretože výpadok je veľmi veľký a potom nezostáva odplácať odvody do fondov.
Zmenili sa výdavky: nákup snehovej frézy v sume 2 000 € a finančné operácie z 10 000 na
12 000 €. Nákup frézy bude realizovaný z rezervy predchádzajúcich rokov – kapitálový
výdavok. Toto sa prenieslo aj do bodu 3. Programového rozpočtu.
Hlavný kontrolór obce nemal výhrady, zastupiteľstvo Prvú úpravu rozpočtu a Programového
rozpočtu na roky 2012 – 2014 schválilo.
7. Žiadosť na „Náš vidiek – Program na podporu obnovy vidieka“
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou, ktorú zaslal na Úrad vlády ešte 21.
decembra 2011. Žiadosť bola limitovaná do sumy 10 000 €. Celkový počet žiadostí bol za
sumu 8,742 mil. € a pričom bol limit 1,2 mil. € z rezervy predsedníčky vlády SR. 12. februára
2012 nám bolo oznámené, že sme získali dotáciu v sume 10 000 € na „Cvičná požiarna dráha
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– protipovodňová hrádza, detské ihrisko a kultúrno spoločenský areál na letné kultúrne vyžitie
občanov“ a to na postavenie altánkov a prístrešku pre cyklistov, vybetónovanie tanečného
kola, elektrickej prípojky s osvetlením. Pôvodne chcel starosta altánky vybudovať na základe
dodávky dreva, ale na webe našiel hotové altánky za celkom prijateľnú cenu, ktoré firma
dodáva aj s montážou. Prítomní členovia zastupiteľstva si prezreli webovú stránku firmy,
ktorá ponúka hotové altánky, záhradné chatky. Nakoľko sa jedná o akciu, ktorá bude
prebiehať v lete alebo na jeseň, tak sa zastupiteľstvo dohodlo, že na spoločnom výbere
altánku a záhradnej chatky sa bude zaoberať na budúcich zastupiteľstvách, kde sa presne určí
typ altánku a chatky. Prístrešok bude riešený konštrukciou z dreva, spolu s odkladačom na
bicykle. Odkladač na bicykle bude vybudovaný z dôvodu budúceho spojenia cyklotrasy Malá
Fatra – Veľká Fatra, kde bude odpočívadlo pre užívateľov tejto cyklotrasy. Elektrická
prípojka sa vybuduje zo stĺpa, ktorý je na hranici pozemku Martiny Strakošovej. Či bude
vedená zemou, alebo vzduchom sa rozhodne pri realizácii.
8. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2012 v zmysle zákona č.
587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Starosta oboznámil zastupiteľstvo podaní žiadosti na Environmentálny fond, ale z dôvodu
nedohodnutia sa s vedením Povodia Horného Váhu v Ružomberku, tak táto žiadosť nebola
zrealizovaná. Jednalo sa o dotáciu na protipovodňové opatrenia pre nížinné oblasti. Správca
toku, požadoval dokumentáciu na vodnú stavbu a my máme len územné rozhodnutie na
terénne úpravy, ktoré oni neakceptujú. Starosta chcel vyjadrenia, že sa jedná o zátopové
oblasti v čase povodní. Žiaľ skončilo to ako to skončilo a žiadosť na Environmentálny fond
nakoniec nebola podaná. Jednalo sa o sumu do 20 000 €, ktorá by nám pomohla pri
dobudovania, tej časti, ktorá je napravo od cesty na lavičku.
9. Rôzne:
Hasiči: starosta oboznámil zastupiteľstvo o výkone kontroly prokuratúry na dodržiavanie
preneseného výkonu na úseku požiarnej ochrany. Obec je povinná vykonávať preventívne
prehliadky, preventívnu činnosť v celej obci. Jedine, čo podlieha okresnému riaditeľstvu je
Základná škola. Preto je nutné uzavrieť túto činnosť s veliteľom, preventívarom obce
a stanoviť pravidlá pre výkon tejto činnosti.
Turvod: starosta informoval o dnešnom stretnutí v Žabokrekoch, kde sa dohodli pravidlá na
rozdeľovanie investícií pre jednotlivé časti Turca. Investičné akcie budú prejednávané
všetkými starostami jednotlivých častí Turca spolu s členmi dozornej rady. Nás sa týkala
kanalizácia Aglomerácie Benice, Príbovce, Rakovo a Valča, kde je táto akcia zastavená a je
na posúdení na Krajskom súde v Bratislave, kde prebieha konanie o námietke firmy Skanska.
8. marca má prebehnúť pojednávanie, ktoré určí, či sa bude verejná súťaž opakovať, alebo sa
bude pokračovať v zastavenej. Prísľub riaditeľa Turvodu na začatie prác na kanalizácii je
zhruba na jeseň – september, október. Pri výstavbe kanalizácie sa majú vymeniť aj staré
rozvody vodovodu, ktoré sú značne poruchové, poopravovať hydranty a šupáky na prípojkách
do domácnosti. Čističky odpadových vôd sú zatiaľ povolené, ale po vybudovaní kanalizácie,
nebudú vydávané vodoprávne súhlasy, pretože kritéria na posudzovanie kvality vypúšťaných
vôd budú veľmi tvrdé.
Ďalej starosta informoval o zálohových platbách pre obyvateľov obce. Je to v ich záujme,
nakoľko bude len jedno zúčtovacie obdobie za rok a v prípade veľkej spotreby jednorazová
platba
Vysporiadanie pozemkov: starosta oboznámil zastupiteľstvo o postúpení vysporiadania
parcely „E“ PKN č. 34, kde má postavené p. Milan Bucha, Benice 37 prístavby a stavby.
Nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý je zo zákona vlastníctvom obce, ale musia prebehnúť
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úkony, ktorým sa tieto parcely zapíšu na LV obce. Potom sa bude postupovať v zmysle
zákona o majetku obcí. Ešte neprebehol zápis, pretože bolo prerušené katastrálne konanie Protokolu č. 57/2011. Bolo potrebné rozhodnutie z Pozemkového úradu o trvalé vyňatie
z poľnohospodárskej pôdy, ktoré bolo vykonané a vrátené na Správu katastra.
10. Diskusia
V diskusii sa Emília Remšíková spýtala na stánok na zastávke pri ZŠ, na platenie nájmu alebo
daní, na začatie predaja. Starosta odpovedal, že nájomná zmluva nebola podpísaná z dôvodu
vybavenia ohlásenia drobnej stavby od majiteľa stánku a zriadenia elektrickej prípojky. Toto
zo strany nájomcu nebolo ešte zrealizované. Starosta bude telefonovať s majiteľkou stánku
a dohodnú sa na ďalšom postupe.
11. Interpelácie
Neboli vznesené a na jednu odpovedal starosta v diskusii.
12. Záver
Na záver sa starosta poďakoval za účasť. Najbližšie zastupiteľstvo sa uskutoční po oznámení
starostom obce v mesiaci apríl 2012.

Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Viliam Hajný
Rastislav Romančík
Podpis starostu
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