OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 15.06.2016
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 2016
5. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
6. Záverečný účet obce za rok 2015, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
7. Návrh VZN č. 02/2016 o odpadoch
8. Smernica č. 01/2016 o správe registratúry
9. Prerokovanie platu starostu obce
10.

Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2015

11.

Zmluva na novú webovú stránku obce

12.

Objednávka na knihu Turiec a Kremnicko z neba

13.

Zmluva o zriadení vecného bremena s Turčianskou vodárenskou spoločnosťou

14.

Rozpočtové opatrenia 02/2016

15.

Pracovný poriadok III. doplnok

16.

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

športový deň, Vatra,
17.

Diskusia

18.

Interpelácie

19.

Návrh na doplnenie uznesení

20.

Záver
Vyvesené: 10.06.2016
Zvesené:

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

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 15.06.2016 o 18,00 hodine

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Privítal prítomných, skonštatoval, že zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice boli určení Rastislav Romančík a Dušan
Schumichrast, za zapisovateľa zápisnice Anna Žiarová. Návrh programu rokovania obecné
zastupiteľstvo schválilo bez pripomienok.
2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce skonštatoval, že uznesenia z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú splnené.
3. Správa o kontrolnej činnosti
Správu o kontrolnej činnosti zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie bez pripomienok.
4. Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2016
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016,
ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli 15 dní pred konaním zastupiteľstva. Poslanci obecného
zastupiteľstva ho nedoplnili a bol schválený v predloženej podobe.
5. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
Anna Žiarová predseda komisie na ochranu verejného záujmu, predložila uznesenie komisie,
v ktorom bolo konštatované, že majetkové priznanie starostu obce spĺňa formálne náležitosti
zákona a že bol dodržaný termín podania 31.3.2016.
6. Záverečný účet obce za rok 2015, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
Starosta obce skonštatoval, že návrh na schválenie bol vyvesený 15 dní pred konaním
obecného zastupiteľstva na pripomienkovanie verejnosti. Neboli vznesené žiadne
pripomienky. Bolo predložené odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok s odporúčaním schváliť. Toto stanovisko zobrali poslanci obecného zastupiteľstva
na vedomie. Ďalej oboznámil zastupiteľstvo s vytvoreným prebytkom v sume 47825,36 €,
ktorý bude presunutý do rezervného fondu obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný
účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad.
7. Návrh VZN č. 02/2016 o odpadoch
V zmysle zákona číslo 79/2015 Z.z. o odpadoch je povinná každá obec vypracovať nové
VZN, ktoré nadobudne účinnosť od 1.7.2016.
Od tohto termínu totiž tok odpadov – separovaný zber preberajú Organizácie zodpovednosti
výrobcov obalov. Naša obec má podpísanú zmluvu so spoločnosťou ENVI-PAK, a. s.
Spoločnosť ENVI - PAK, a.s. je organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly,
prevádzkujúca a zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s
odpadmi z neobalových výrobkov, ktorá vykonáva svoju činnosť ako oprávnený držiteľ
autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č.. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len " zákon o odpadoch"). 2. Obec je subjektom územnej samosprávy podľa zákona Č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zodpovedajúca za nakladanie s komunálnymi odpadmi na
svojom území. Obec je v súlade s platnou legislatívou povinná umožniť organizácii
zodpovednosti výrobcov pre obaly zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré
sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (obaly a neobalové výrobky).
K tomuto zákonu sa uskutočnili rôzne semináre, školenia naposledy sa starosta obce zúčastnil
13. a 14.6.2016 s firmou Brantner Fatra s. r. o., Martin, kde sa upresnili niektoré výkladové
časti k zákonu. Jedná s a hlavne o separovaný zber, kde zákon vyžaduje zberné nádoby (120,
1000l...), pretože vyzbierané množstvá sa uvádzajú v litroch. Toto má platiť od 1.1.2017. My
máme zavedený vrecový zber plastov a množstvo sa vykazuje v tonách. Uvidíme, či sa to
zmení, lebo zavádzať zberové nádoby na plasty (domčeky, kontajnery...) je nákladné.

Vo VZN sa upravuje zber kuchynského odpadu z domácností, kde sa v našej obci tento zber
nezavádza, lebo je to nákladné na financovanie. Taktiež zber zeleného odpadu nebudeme
zbierať do zberných nádob na to určených, ale budeme zbierať tento odpad na kompostiskách
v domácnostiach alebo na záhradách parciel 102/2 a 17.
Starosta doplnil do časti textil, že poškodený, špinavý textil sa nedáva do kontajnera pri
obecnom úrade, ale do nádob určených na komunálny odpad.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili VZN č. 02/2016 o nakladaní s odpadmi, ktoré
nadobudne účinnosť od 1.7.2016.
8. Smernica č. 01/2016 o správe registratúry
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že vlani bola schválená vyhláška 410/2015 Z.z.
o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu. Táto
vyhláška pojednáva aj o elektronickej tvorbe spisu a záznamu. Naša obec spracováva
registratúru elektronickou formou už od roku 2008, lenže vyhláška o elektronickom
spracovávaní bola schválená len vlani.
Táto smernica sa dáva na vedomie obecnému zastupiteľstvu. Štátny archív ju posudzuje
z hľadiska vecnosti a musí dať stanovisko do konca júna, lebo nadobúda účinnosť od
1.7.2016. Zatiaľ je na posudzovaní od 3.6.2016.
9. Prerokovanie platu starostu obce
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že sa menil zákon č. 253/1994 Z.z. o platových
pomeroch primátorov miesta a starostov obcí. nakoľko starosta mal uznesením stanovený plat
zvýšením o 10,7 % na rok 2015, tak toto zvýšenie sa týkalo len roku 2015 do nového
prerokovania.
Obecné zastupiteľstvo podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 zvýšilo plat starostu
obce o 10,7 % s účinnosťou od 1.2.2016. Celková výška platu starostu obce sa už
nezverejňuje.
Tento zákon novelizoval aj ďalšie ustanovenia, ktoré sa týkajú starostov obcí – tvorba
sociálneho fondu, dodatková dovolenka. Tieto novely sú zapracované do Pracovného
poriadku, ktorý je samostatný bod toho rokovania.
10.
Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2015
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že povinnosťou riaditeľa základnej školy v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej
samospráve predkladať na schválenie obecnému zastupiteľstvu zriaďovateľa. V tejto správe
sa uvádza hospodárenie základnej školy s finančnými prostriedkami obce aj štátu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo túto správu bez pripomienok.
11.
Zmluva na novú webovú stránku obce
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že sa zúčastnil školenia k webovým stránka obcí, kde
bolo prezentované ako má táto stránka vyzerať, tak aby spĺňala atribúty vyhlášky. Naša
terajšia schránka je jednoduchá, ale nespĺňa kritéria vyhlášky. Napĺňanie stránky je náročné
na čas a vedomosti. Toto má nová webová stránka odstrániť.
Doteraz boli vykonané niektoré procesy, ktoré sú potrebné na zmenu – zmena vlastníka
domény (doteraz obec nebola vlastníkom), úprava webhostingu, zaslanie erbu. Nová stránka
bude mať vizuál, ktorý si my vyberieme, len treba dodať fotografie, zúčastniť sa školenia...
Dodávateľ webovej stránky obce WEBYGROUP Zvolen garantuje splniť všetky kritéria,
ktoré sú v zmysle danej vyhlášky. Zriadenie, ročná správa, aktivácia a preregistrácie domény
bude v sume cca 1000,- €. Ročná správa stránky bude v sume cca 300,- €
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili zmluvu na vytvorenie novej webovej stránky
s firmou WEBYGROUP Zvolen.
12.
Objednávka na knihu Turiec a Kremnicko z neba

Starosta obce ukázal poslancom obecného zastupiteľstva vzor knihy od firmy CBS z Banskej
Bystrice, ktorá by mala byť vytlačená aj s fotografiami našej obce. Objednávka má obsahovať
35 ks kníh v sume cca 700,- €.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili objednávku na dodávku tejto publikácie.
13.
Zmluva o zriadení vecného bremena s Turčianskou vodárenskou spoločnosťou
K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že zo spoločnosti TURVOD a. s. Martin bol
zaslaný návrh na zriadenie vecného bremena na parcelách č. 134/1 a 134/2 (pri trafáku pri
Valčianke) o celkovej výmere 209 m2. Podľa príslušných ustanovení dotknutých zákonov,
zriadenie vecného bremena je bezodplatne. Plochy sú zakreslené v GP číslo 61/2016.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili zmluvu na zriadenie vecného bremena.
14.
Rozpočtové opatrenia 02/2016
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že rozpočtové opatrenia sa týkajú bodov rokovania 11.
a 12. Navŕšenie rozpočtu o 1700,- € bude zo zvýšených príjmov z podielových daní.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočtové opatrenia č. 02/2016.
15.
Pracovný poriadok III. doplnok
V zmysle novely zákona č. 253/1994 o platových pomeroch primátorov miest a starostov obcí
v znení neskorších predpisov starosta obce upravil Pracovný poriadok, ktorý zahŕňa túto
novelu. Týka sa to dodatkovej dovolenky a sociálneho fondu a prispievaniu na stravu
starostovi obce.
Poslanci zobrali tento bod rokovania na vedomie.
16.
Rôzne: Turnaj o pohár starostov obcí, športové hry ZMOTU, kanalizácia, Detský
športový deň, Vatra,
Turnaj o pohár starostov obcí
Termín turnaja je stanovený na 23.7.2016. Tento rok je organizátorom naša obec.
Pravdepodobne Ing. Marek Sopkuliak – predseda TJ Dynamo Príbovce, osloví Dušana
Schumichrasta o navarenie guľášu. Starosta dodá zemiaky a cesnak. Naša obec kupuje poháre
za umiestnenie.
Športové hry ZMOTU
Uskutočnia sa v obci Dubové 17.6.2016. Kto chce môže sa prihlásiť starostovi. Poslanci
nemali záujem.
Kanalizácia
15.6.2016 má nadobudnúť právoplatnosť rozhodnutie o začatí dočasnej prevádzky
kanalizácie. Je predpoklad, že sa žiaden subjekt neodvolá a budú sa môcť budovať prípojky.
Starosta toto konzultoval s p. Žúborovou z TURVODU, ktorá sľúbila dodať manuály
k pripojeniu. Všetky podrobnosti sa občania včas dozvedia.
Ešte musia vykonať nevyhnutné úpravy a opravy šácht – zlé položenie dištančných kruhov,
natekanie balastných vôd... . Chodník je síce urobený, ale určite ho starosta obce nepreberie,
pretože to nie je „pôvodný stav“.
Detský športový deň
Uskutoční sa 19.6.2016 o 10,00 hod. v areáli pri Turci. Náhradný termín je 26.6.2016.
Balíčky zabezpečí Dušan Schumichrast, guľáš Viliam Hajný, zemiaky a cesnak starosta obce.
Starosta zabezpečil konský povoz na vozenie detí s p. Martinom Veterníkom z Príboviec.
Mgr. Milan Adamec poskytne, tak ako každý rok ceny do detských súťaží. Súťaže pre deti má
na starosti Lenka Boďová so Stanislavou Plaštiakovou. Súťaž v streľbe zo vzduchovky Jozef
Strakoš.
Vatra
Termín uskutočnenia 25.6.2016 o 22,00 hodine na mieste obvyklom. Drevo zabezpečí Dušan
Schumichrast. Dovoz zabezpečí Viliam Hajný z drevoskladu štátnych lesov. Hasiči postavia
vatru v sobotu. Bude treba nahlásiť na Krajské operačné stredisko v Žiline začiatok
spaľovania, zabezpečí starosta obce.

17.
Diskusia
Rastislav Romančík sa opýtal na používanie Klubu mladých obyvateľom obce p. Nezníkom.
Starosta odpovedal, že Klub sa môže prenajať do užívania, len po oprave a úprave. Ak má p.
Nezník záujem, tak nech sa zastaví na obecnom úrade a starosta mu vysvetlí, o čo vlastne ide.
18.
Interpelácie
Neboli vznesené
19.
Návrh na doplnenie uznesení
Neboli podané
20.
Záver
Starosta poďakoval za účasť. Najbližšie zastupiteľstvo bude včas dané na vedomie.

Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Rastislav Romančík
Dušan Schumichrast

Podpis starostu obce:

Vyvesené: 23.06.2016
Zvesené:
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