OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 11.02.2022
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania

1. Otvorenie
2. Správa o prerokovaní návrhu Zadania pre Územný plán obce Benice
3. Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
4. Rôzne
5. Interpelácie
6. Návrh na doplnenie uznesení
7. Záver

Vyvesené: 08.02.2022

Zvesené:

Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného
dňa 11.02.2022 o 18,00 hodine

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášanie
schopné, prítomní sú všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
Určili sa zapisovateľ zápisnice Mgr. Ivana Brozmanová a overovatelia Milan Levický
a Mgr. Zuzana Révayová.

Starosta dal procedurálny návrh na upravenie rokovania programu zastupiteľstva. Bod číslo
2 sa rozdelili na dva body a ostatné body rokovania sa posunuli o jedno číslo. Obecné
zastupiteľstvo odsúhlasili túto zmenu rokovania programu.
Ďalej starosta vysvetlil, že piatkový termín rokovania nie je tradičný, ale v pondelok je
potrebné zaslať žiadosť na ministerstvo výstavby.
2. Správa o prerokovaní návrhu Zadania pre Územný plán obce Benice
Starosta predniesol správu o prerokovaní zadania. Toto je prílohou žiadosti na dotáciu na
vypracovanie územného plánu. Zadanie pre územný plán našej obce je zverejnené na
webovej stránke. Každý si ho môže prečítať. Ďalej starosta predniesol stanovisko
z Okresného úradu v Žiline – odbor výstavby, ktorý odporúča predloženie Zadania
k žiadosti o poskytnutie dotácie.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili Správu o prerokovaní Zadania pre Územný plán
obce.
3. Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
Starosta predniesol zastupiteľstvu podmienky pre podanie žiadosti na ministerstvo
výstavby. Maximálne môžeme dostať dotáciu vo výške 80% z celkových nákladov. Sú
potrebné vyhlásenie o tom, že obec nie je v nútenej správe, či má minimálne 20% na
uhradenie celkovej výšky platby za vypracovanie územného plánu, schválenú správu
o prerokovaní, príslušné unesenia, potvrdenie o nelegálnej práci, Zadanie. Toto všetko je
predmetom žiadosti na dotáciu, ktorá musí byť podaná do konca februára. Musia byť všetky
prílohy, správne vyplnené. Vtedy je predpoklad, že dotácia bude pridelená. To však
neznamená, že ju dostaneme, ale aj tak územný plán obce sa bude robiť.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili tento bod rokovania.
4. Rôzne
Financovanie školstva:
Národná rada schválila novelu zákona o dotáciách na školy a školské zariadenie. Zákonom
dala za povinnosť samosprávam aj VÚC-kám financovať neštátne školstvo vo výške 100%
normatívu na žiaka, čo na tento rok činí 98,7 €. Doteraz sme museli prispievať minimálne
88% tohto normatívu. 12% bolo na kapitálové výdavky pre školské zariadenia, ktorého sme
zriaďovateľom my obce a VÚC-ka. Teraz novelou zákona máme financovať aj cudzí
majetok – súkromné školy, cirkevné školy a zariadenia. Novelou sa zasiahlo do
kompetencií samosprávy – obecného zastupiteľstva, kde ono rozhoduje o majetku obce
a rozpočte.
ZMOS pripravuje podania na ústavný súd, aby sa financovanie neštátneho školstva opäť
vrátilo do normálneho stavu, aby samosprávy nefinancovali súkromný alebo cirkevný
majetok.
Financovanie CVČ podlieha tejto novele, ale my máme schválené 60,- € na dieťa ktoré ho
navštevuje. Podľa výkladu zákona by sme mali poskytovať cca 108,- € na dieťa a rok!?
Zatiaľ to nejdeme riešiť a počkáme na príslušné vyhlášky, kde sa to vykryštalizuje. Aj tak
sme platbu posielali na dvakrát.
Z novely zákona však vyplýva, že dotácie na financovanie škôl a školských zariadení sa
zmenilo na finančný príspevok, ale len pre zariadenia v našej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Preto musíme zmeniť VZN. Financovanie neštátneho školstva sa má riešiť zmluvou do
konca januára. Keď sa neuzavrie zmluva, tak do 20.2.2022 musí obec poslať vo výške 100%
normatívu?!
Všetci poslanci národnej rady, ktorí sú primátori, starostovia, poslanci mestských
a obecných zastupiteľstiev, poslancami VÚC, ktorí sú vo vládnej koalícii vlastne obrali

svoje samosprávy o obrovské finančné zdroje. My ako zriaďovatelia obecných škôl
a zariadení nemôžme vyberať školné ako súkromné, tak dochádza k diskriminácii
zamestnancov, lebo nemôžme dvíhať platy tak, ako v neštátnych a cirkevných. Môžeme
však zriadiť obecné SRO-čky a vyberať školné a čo tým dosiahneme? To celé Slovensko
prejde na súkromné školstvo? Len pre neznalosť financovania školstva našimi
zákonodarcami? Škoda slov!
Financovanie neverejných sociálnych zariadení
Niečo obdobné naši poslanci národnej rady schválili pre financovanie neverejných
poskytovateľov sociálnych služieb, kde obec je povinná platiť za svojich obyvateľov, ktorí
sú v nich umiestnení. Má to byť doplácané aj spätne. Nevieme aký dosah to bude mať na
našu obec, ale ani na celé Slovensko.
Obranná zmluva
Celé dni rezonovalo, či sa schváli zmluva s USA o obrannej pomoci. Napriek všetkým
výhradám verejnosti, spoločenských organizácií,... opäť poslanci národnej rady
„nesklamali“ a schválili zmluvu s USA. Nikto sa nepýtal primátorov a starostov dotknutých
miest a obcí, či sú stým spokojní!? Nikto sa nespýtal, čo z toho bude mať naša krajina!? My
sa chystáme na vojnu? To už nám všetkým hrabe? Miesto toho, aby sme uzatvárali zmluvy
o obchode, turizme, rozvoji krajiny, tak urobíme „vojnovú“ zmluvu. Hanba tejto národnej
rade, poslancov, ktorí na čele s prezidentkou súhlasia s militarizáciu Slovenska, Európy
a sveta?!
Pravdepodobne bude prebiehať referendum, ale už vieme ako rozhodol ústavný súd
ohľadom skrátenia volebného obdobia. Neviem prečo nás obyvateľov nútia do zbrojenia,
vojny. Trpí školstvo, zdravotníctvo, kultúra, obchod, celá ekonomika, ale my ideme
bojovať?! Robiť ramená? Vieme ako dopadli všetky zmluvy o vojnovej spolupráci
v minulosti, vždy sa na nás každý vykašľal.
Petičná akcia za osem volebných obvodov
ZMOS rozbieha petičnú akciu za osem volebných obvodov. Starosta je skeptický, lebo pred
všetkými parlamentnými boli sľuby, že sa zmení zákon, ale doteraz „mečiarovský jeden
volebný obvod“ nikto nechce zmeniť. Hlavný dôvod je v tom, že Bratislava by nikdy
nemohla mať toľko poslancov v národnej rade.
Nový stavebný zákon
Má sa schváliť, ale ak bude schválený, tak ako je deklarovaný, tak je koniec záujmom obce
a developeri budú určovať, čo sa bude budovať, kde sa bude budovať, ako sa bude
budovať... Vznikne jeden veľký chaos, ktorý nikto nedá dokopy.
Logistické centrum LÍDL Rakovo
Pripomienky k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie neboli orgánom ochrany
prírody, okresný úrad životného prostredia vyhodnotené ako relevantné. Celý projekt sa
nebude posudzovať, pretože vplyv na životné prostredie nebude taký vysoký?! Do
23.2.2022 môže občianska verejnosť sa odvolať.
Obec Rakovo má v regulatívoch územné plánu pre výstavbu priemyselných parkov budovy
do výšky 12 m, do výšky 3 nadzemného podlažia. Logistické centrum má mať výšku 20 m,
čo je 5 nadzemných podlaží. Ak si viete predstaviť budovu o rozmeroch 150x500 m o výške
minimálne 20 m, tak si predstavte rozostavanú budovu v Košťanoch nad Turcom.
Botanicko-edukačný chodník – územné konanie
Obec Rakovo chce „zlegalizovať“ navážku, za záhradami dolného Rakova s „ušľachtilým“
zámerom edukácie. V návrhu na konanie je zverejnené, že je to v súlade so schváleným
územným plánom?! Len v novembri, konkrétne 5. bolo doručené do obci „Zmeny
a doplnky územného plánu obce Rakovo č. 2, lokalita č. 3. starosta upozornil stavebný úrad
obec Ďanová, že to nie je v súlade s územným plánom a starosta obce Rakovo opätovne
klame.

Starosta sa prihlási ako účastník konania, lebo celý protipovodňový val v Rakove má veľký
vplyv na zaplavovanie nášho územia.
5. Interpelácie
Milan Levický – semafory v Košťanoch nad Turcom
K požiadavke na odstránenie semaforov, lebo skončil Team Leader, starosta odpovedal, že
NAD Martin nech dá požiadavku na odstránenie, ale nebudeme to riešiť cez nás.
Zuzana Révayová – parkovanie v obci
Vlani sme sa rozprávali o statickej doprave, projekt dopravného značenia. Dobrá správa je,
že už GAYA zapája optický kábel, a na optiku bude napojený aj kamerový systém. Najprv
dáme urobiť projekt a potom sa dohodneme o ďalšom postupe.
Problém z optikou bude do IBV. Rastislav Romančík informoval o „drážkovaní“ asfaltu
v Martine. Budeme to konzultovať s GAYOU.
6. Návrh na doplnenie uznesení
Neboli vznesené.
7. Záver
Starosta sa poďakoval za účasť. Najbližšie zastupiteľstvo sa bude konať pravdepodobne
v apríli.

Zapísal:

Ivana Brozmanová

Overovatelia: Milan Levický
Zuzana Révayová Mgr.

Podpis starostu obce
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