OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 11.06.2015
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 2015
5. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
6. Záverečný účet obce za rok 2014, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
7. Rozpočtové opatrenia – MŠ Benice
8. Autoremedúra uznesenia číslo 25/2012
9. Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2014
10.

Prerokovanie platu starostu obce

11.

Zmluva o spolupráci – ihrisko, oplotenie areálu ZŠ

12.

Rôzne: turnaj o pohár starostov obcí, športové hry ZMOTU, kanalizácia, Detský

športový deň, Vatra, Hasiči, Cvičná požiarna dráha....
13.

Diskusia

14.

Interpelácie

15.

Návrh na doplnenie uznesení

16.

Záver
Vyvesené: 05.06.2015
Zvesené:

Materiály k jednotlivým bodom sú zverejnené na webovej stránke obce: www.benice.sk
pod záložkou „Úradná tabuľa“.

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 11.06.2015 o 18,00 hodine
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Ospravedlnil Milana Levického, ktorý je mimo obce.
Viliam Hajný je v zápche pod Strečnom, príde neskôr. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Za zapisovateľa zápisnice bola určená Anna Žiarová. Za overovateľov
zápisnice Rastislav Romančík a Dušan Schumichrast. Starosta doplnil program rokovania
o Separovaný odpad v bode Rôzne.
Starosta upozornil na nový portál, v ktorom sa zverejňujú materiály na zastupiteľstvo pre
poslancov, kontrolóra obce a aj iných záujemcov, ktorí poskytnú mailovú adresu.
2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta skonštatoval, že uznesenia sú splnené. Plnenie uznesení bude ďalej v jednotlivých
bodoch rokovaniach.
3. Správa o kontrolnej činnosti
Starosta ospravedlnil kontrolórku obce, ktorá je na ceste z Bratislavy a tiež je uviaznutá
v dopravnej zápche. Posielala teraz sms – ku, že nestihne zastupiteľstvo.
Kontrolná činnosť od 6.3. do 5.6.2015 spočívala v kontrole pokladne OcÚ, v kontrole
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce a v kontrole vyberania miestnych daní –
daň za ubytovanie v Penzióne.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie tento bod rokovania.
4. Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2015
Starosta obce predložil Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok. Poslanci obecného
zastupiteľstva schválili Plán kontrolnej činnosti bez pripomienok.
5. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
Rastislav Romančík prečítal uznesenie Komisie na ochranu verejného záujmu. Obecné
zastupiteľstvo zobralo uznesenie na vedomie. Viliam Hajný sa dostavil na rokovanie
obecného zastupiteľstva.
6. Záverečný účet obce za rok 2014, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
K tomuto bodu starosta uviedol, že Záverečný účet za rok 2014 bol vyvesený minimálne
15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli, na webovej stránke
obce. Zároveň bolo predložené Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu s odporúčaním „schváliť“. Ďalej bol predložený prebytok, ktorý za rok
2014 činí 48 805,78 €. Celkovo v rezervnom fonde obce po očistení od záväzkov ostáva
30 779,01 €.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili Záverečný účet obce za rok 2014 bez výhrad.
Schválili tvorbu rezervného fondu v sume 30 779,01 €. Zobrali na vedomie Odborné
stanovisko hlavného kontrolóra obce za rok 2014.
7. Rozpočtové opatrenie – MŠ Benice
K tomuto bodu starosta uviedol, že obec bola úspešná v žiadosti na vybudovanie Materskej
školy z modulov. Obec dostala – dostane dotáciu v celkovej sume 91 tis.- € z toho 85 tis.€ kapitálové výdavky a 6 tis. - € bežné výdavky. Spoluúčasť obce musí byť minimálne 5%
z kapitálových aj z bežných výdavkov. Navrhnuté kapitálové výdavky sa navršujú o 10
tis.- € a bežne zatiaľ o 300,- €. Navŕšenie rozpočtu na rok 2015 bude vykonané
rozpočtovým opatrením č. 02/2015.

Predbežný návrh na vybudovanie MŠ už starosta konzultoval s jedným predpokladaným
dodávateľom. Taktiež bol konzultovať výstavbu MŠ na Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva, kde boli zaznamenané pripomienky k realizácii.
K zmluve s Ministerstvom školstva uviedol, že finančné prostriedky budú uvoľnené na
samostatný účet obce. Vybudovanú MŠ bude musieť obec prevádzkovať minimálne 7
rokov. Budú musieť byť zamestnaní dvaja pedagogickí zamestnanci 7 rokov. Pokiaľ bude
toto porušené, tak obec bude musieť vrátiť dotáciu a zároveň jej budú odobraté aj moduly,
z ktorých bude MŠ vybudovaná.
Anna Žiarová sa spýtala na termín realizácie. Starosta odpovedal, že určite v termíne 1.
septembra 2015 nebude otvorená, pretože dodávateľ modulov bude musieť vzísť
z verejného obstarávania, čo nejaký čas potrvá. Dodávateľ modulov má tiež nejaké
výrobné termíny cca 12 – 14 týždňov. Predpoklad otvorenia MŠ je 1. september 2016. Aj
v tomto prípade bude musieť obec financovať mzdy a prevádzku MŠ z vlastného rozpočtu
4 mesiace, lebo podielové dane na financovanie MŠ budú nabiehať až od 1.1.2017.
Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.
02/2015
8. Autoremedúra uznesenia číslo 25/2012
K tomuto bodu starosta uviedol, že z dôvodu časového posunu vykonateľnosti uznesenia
došlo k určitým zmenám a kataster to nemohol zavkladovať v zmysle katastrálneho zákona
a odporúčania prokuratúry.
Podstata predaja majetku obce sa nemení len terminológia.
Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili autoremedúru uznesenia 25/2012.
9. Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2014
Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o Správe, ktorú je povinný predkladať riaditeľ
školy zriaďovateľovi.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili správu o hospodárení ZŠ Benice bez
pripomienok.
10. Prerokovanie platu starostu obce
Plat starostu obce sa každý rok prehodnocuje z dôvodu zmeny priemernej mzdy
v národnom hospodárstve. Za rok 2014 je priemerná mzda 858,- €. Obecné zastupiteľstvo
podľa ustanovenia § 3 ods. 1 v súvislosti s ustanoveniami § 4 ods. 1 a 2 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov schvaľuje plat starostu obce od 1.1.2015b v sume 1 416,- €.
Starosta ešte uviedol, že od 1.1.2015 sa mení aj plat hlavného kontrolóra.
11. Zmluva o spolupráci – ihrisko, oplotenie areálu ZŠ
Starosta uviedol, že sa jedná o čerpanie prostriedkov z eurofondov z nového
programovacieho obdobia 2014 – 2020. Jedná sa o športové ihrisko a o oplotenie areálu
školy. Na oplotenie areálu školy máme tiež žiadosť na Ministerstve financií, ale ak nebude
vyhovené, tak ideme z eurofondov.
Poslanci schválili zmluvu o spolupráci s firmou JOne zo Žiliny a doplnili navŕšenie
rozpočtu o 1 000,- € na kapitálové výdavky.
12. Rôzne:
Turnaj o pohár starostov obcí:
Turnaj sa uskutoční 4.7.2015. Tento rok má na starosti turnaj obec Príbovce.
Športové hry ZMOTU
Uskutočnia sa 3.7.2015 v Sučanoch. Záujemcovia nech sa prihlásia starostovi obce.
Kanalizácia

Už sa malo kopať, ale ešte nič nie je hotové – nie je dovezený materiál, ktorý bude zložený
v škole. Trasy sú vytýčené, siete sú označené, už len začať. Všetky domy, ktoré sú od roku
2009 skolaudované, budú mať prípojky. Domy, ktoré budú skolaudované behom roka
alebo dvoch prípojky sa budú posudzovať a realizovať individuálne.
Detský športový deň
Uskutoční sa 21. alebo 28.6.2015 podľa počasia. Mäso na guľáš vybaví Viliam Hajný.
Lenka Harazinová už o termíne vie a má si zohnať ľudí na športové disciplíny. Uskutoční
sa v areáli. Problém je v laviciach, ktoré ešte nie sú urobené a osadené. Starosta sa podujal,
že lavice – pivné sety vybaví od okolitých obcí. Balíčky pre deti zabezpečí Dušan
Schumichrast.
V budúcnosti sa vyrobia stacionárne lavice a doplnia sa pivnými setami, tak aby sme
v areáli mali dostatočný počet miest na sedenie.
Misky, poháre, lyžice zabezpečí starosta. Zemiaky na guľáš Viliam Hajný. Cibuľa cesnak
starosta obce.
Preloženie termínu bude len z titulu zlého počasia.
Jozef Strakoš zabezpečí streľbu zo vzduchoviek.
Vatra
Vatra sa uskutoční 27. júna na mieste obvyklom. Bude postavená z dreva. Drevo zabezpečí
Dušan Schumichrast.
Hasiči
Starosta vyslovil nespokojnosť s tým, že hasiči sa nezúčastnili na okresnej súťaži, čo si ani
nepamätá, kedy v minulosti sa to stalo. Okresná súťaž je vlastne súťažou pripravenosti
techniky a hasičov na zásah. Účasť je hodnotená a podľa aktivity je aj hodnotená obec
a podľa toho sa môžu žiadať dotácie.
Hasiči boli nahnevaní na starostu, lebo niečo povedal. Starosta bol tiež nahnevaný, pretože
brigáda na cvičnej požiarnej dráhe, ktorá mala byť 1. mája sa jej zúčastnili len dvaja –
starosta a Ján Plaštiak. Keď zvolával brigádu, tak nikto nepovedal, že sa nezúčastní. Ešte
sa urobí brigáda 8. mája a potom sa uvidí, ale nech nikto nežiada od starostu, aby bol
ochotný, keď hasiči nie sú ochotní. Nech sa nevyhovárajú na starostu, že neboli na
okresnej súťaži, lebo starosta. Ak sú nejaké problémy, tak treba zvolať výbor DHZ
a nevyhovárať sa na starostu. On nechce zasahovať do práce výboru, ale výbor je na
riešenie problémov.
Cvičná požiarna dráha
Ešte treba dokončiť kolovú ohradu okolo detského ihriska, dorovnať hlinu, ktorá sa
nepoužila na detské ihrisko. Treba ešte vybudovať ohniská ku chatke a prístrešku a sedenie
s polguľáčov.
Separovaný odpad
Starosta oboznámil poslancov s tabuľkou „Vývoj minimálneho štandardu zberu separovaný odpad pre roky 2017 – 2020 s porovnaním roka 2014, kde obec spĺňa limity
pre plasty a sklo. S papierom to bude horšie, pretože sme na dedine, kde obyvatelia papier
spaľujú. Tento štandard vychádza z nového zákona o odpadoch, ktorý bude treba
dodržiavať, nakoľko konečný limit uloženia na skládku bude 20% a 80% separovať. V
súčasnej dobe je tento pomer obrátený. Nový zákon o odpadoch začne platiť od budúceho
roka a jednotlivé ustanovenia budú postupne nabiehať.
V tabuľke nie sú zahrnuté biologické odpady, odpady z kuchýň, prepálený olej
z domácnosti.

Do polroka budúceho roka budeme musieť prijať nové vzn o odpadoch podľa nového
zákona
13. Diskusia
Neboli vznesené.
14. Interpelácie
Neboli vznesené.
15. Návrh na doplnenie uznesení
Neboli doplnené
16. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť. Ďalšie zastupiteľstvo bude včas oznámené.

Zapísal: Anna Žiarová

Overovatelia: Rastislav Romančík
Dušan Schumichrast

Podpis starostu obce:

Vyvesené: 31.07.2015
Zvesené:
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