OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 29.06.2022
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
4. Záverečný účet obce za rok 2021; Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
5. Rozpočtové opatrenia č. 02/2022
6. Návrh VZN č. 01/2022 o financovaní školských zariadení
7. Návrh VZN č. 02/2022 o používaní Areálu pri Turci a tvorbe, ochrane a údržbe
verejnej zelene
8. Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce
volebné obdobie 2022 - 2026
9. Informácia o poskytnutí dotácie zo ŽSK
10.

Potvrdenie členov Rady školy za obec

11.

MUNIPOLIS – aplikácia mobilný rozhlas

12.

Rôzne: Turnaj o pohár starostov, Hasičská súťaž, Turvod....

13.

Interpelácie

14.

Návrh na doplnenie uznesení

15.

Záver

Vyvesené: 22.06.2022
Zvesené:

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.06.2022 o 18,00 hodine

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že prítomní sú všetci poslanci obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľa bola určená Ivana Brozmanová, za overovateľ zápisnice Viliam
Hajný a Zuzana Révayová.
Zuzana Révayová predložila žiadosť od majiteľa JAGOGASTRA Jána Gomolu žiadosť na
rokovanie obecného zastupiteľstva, ktorá sa týkala rozšírenia prevádzky. V nej požaduje
urýchlené konanie a vyriešenie dopravného značenia v súvislosti s jeho podnikateľskými
aktivitami. Starosta pripomenul, že toto nemá byť predmetom rokovania obecného
zastupiteľstva, že túto žiadosť mohol sám doručiť na obecný úrad. Skonštatoval, že to má asi
ďaleko a obchádza nejakým spôsobom normálne konanie. Žiadosť bola zaradené do bodu rôzne
v súvislosti s kontrolou dopravného značenia v obci.
Ďalej starosta obce doplnil body rokovania a to za bod č. 11, bod č. 12. Jednorazový príspevok
JDS Benice a bod č. 13. Zmluva na zakúpenie chladiacej vitríny. Ostatné body sa posúvajú na
bod č. 14 a následne.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili program rokovania s doplnkami.
2. Kontrola plnenia uznesení
K tomuto bodu starosta obce skonštatoval, že uznesenia sú plnené priebežne. Ostatné bude
vyplývať z rokovania.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol poslancom obecného zastupiteľstva doručený. Neboli
vznesené nové požiadavky.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili „Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.
4. Záverečný účet obce za rok 2021; Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Starosta obce skonštatoval, že záverečný účet obce bol spracovaný a vyvesený v zákonnej dobe.
Povinnosťou obce je schváliť záverečný účet do 30.6.
K záverečnému účtu bolo doručené aj stanovisko hlavného kontrolóra obce. V ňom kontrolórka
skonštatovala, že účtovníctvo v roku 2021 bolo vedené správne. Odporučila obecnému
zastupiteľstvu schváliť záverečný účet bez pripomienok. Návrh na použitie prebytku cca 50,tis. € do rezervného fondu obce bol tiež odporučený.
Záverečný účet obce za rok 2021 poslanci obecného zastupiteľstva schválili bez pripomienok.
Rastislav Romančík sa opýtal na úver z roku 2018. starosta odpovedal, že zatiaľ je splatených
45,- tis. €. Posledná splátka má byť realizovaná v októbri 2028. Takže ešte chýba 25,- tis. €, ale
sme len polke obdobia.
5. Rozpočtové opatrenia č. 02/2022
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenia. Do
kapitálového príjmu boli zahrnuté finančné prostriedky z dotácie z ministerstva výstavby na
územný plán v sume cca 8,- tis. €. Ďalej boli navýšené finančné prostriedky na práce
vykonávané na verejný ch priestranstvách, lebo nemá kto kosiť a obec musí vykonávať tieto
práce dodávateľským spôsobom. Samozrejme toto niečo stojí a nie je to lacná záležitosť.
Finančné prostriedky sa navyšujú o 4500,- € v bežných výdavkoch.
Ďalej sa menia rozpočtové príjmy a výdavky na úseku školstva podľa úpravy rozpočtu V_3

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali rozpočtové opatrenia na vedomie.
6. Návrh VZN č. 01/2022 o financovaní školských zariadení
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že v decembri poslanci NR SR prijali novelu zákona
o financovaní školských zariadení, neštátnych a cirkevných školských zariadení. Tomu mali
byť vypracované nové VZN o financovaní školských zariadení. VZN sa týka len školských
zariadení, ktoré sú zriadené obcou.
Keďže je pravdepodobné, že od 1.9.2022 sa majú dvíhať platy v školstve, tak potrebujem mať
novú platnú normu, na ktorú sa bude nadväzovať.
Pri tomto VZN spomenul, že v rámci „prelomenia veta“ prezidentky prešla novela zákona na
„krúžkovné“, ktorú si presadil minister financií. Je to obrovský zásah do financovania
samospráv& ako takej. Pre našu obec to bude v tomto roku cca mínus 25,- tis. € a na budúci
rok cca 50,- tis. €!? Popri tom sa majú zvyšovať platy od 1.9.2022 a od 11.12023 o 10%. neviem
aká bude cena energií, plynu, palív, potravín.... Je veľmi ťažko predpovedať, aký vplyv bude
mať celosvetový vývoj na financovanie miest a obcí, nás nevnímajúc.
V návrhu VZN nie sú zahrnuté finančné prostriedky na záujmovú činnosť. Tieto finančné
prostriedky kopírujú stav z decembrového VZN.
Pripomienky neboli vznesené
Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili VZN
7. Návrh VZN č. 02/2022 o používaní Areálu pri Turci a tvorbe, ochrane a údržbe
verejnej zelene
Starosta obce uviedol, že toto VZN čiastočne rieši prokurátorský dozor na prijaté VZN
ohľadom ochrany, tvorby a údržby zelene v obci. Sú v ňom vyšpecifikované plochy stavieb,
komunikácií, zelene. Obec v zmysle zákona povinnosť starať sa o svoj majetok, určuje spôsob
nakladania s ním, môže ho vymedziť na používanie a aj obmedziť na používanie na určitý účel.
V minulosti sa osadila rampa, aby sa zamedzilo prechodu motorkárom, štvôr kolkárom, aby sa
tam neotáčali motorové vozidlá, aby ten areál slúžil na to, na čo je postavený. Na to aby sa tam
nepásli domáce zvieratá, hydina., aby si tam svojvoľne nikto nevykonával svoje aktivity bez
povolenia obce.
Písomné pripomienky, ani ústne pripomienky neboli vznesené.
V diskusii zazneli mnohé výhrady. Na návrh Viliam Hajného sa schválenie toho VZN sa
presunulo na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva.
8. Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce
volebné obdobie 2022 – 2026
V zmysle zákona o voľbách je obec povinná najneskôr 60 dní pred konaním volieb určiť počet
poslancov a určiť plat a úväzok starostovi. Naša obec spadá pod pásmo 41 – 500 obyvateľov,
kde je rozsah od 3 – 5 poslancov. Traja sú v dolnej časti, my sme zhruba v strednej časti, čomu
zodpovedajú štyria poslanci. Toto však nie je riešenie, lebo poslancov má byť nepárny počet.
Poslanci odsúhlasili že na volebné obdobie 2022 – 2026 bude obec zastupovať 5 poslancov.
Ďalej odsúhlasili rozsah výkonu funkcie starostu obce – 1, celý úväzok..
9. Informácia o poskytnutí dotácie zo ŽSK
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že žiadosti na Výstavba pozemných športovísk
- outdoorové ihrisko pri ZŠ s MŠ bolo vyhovené. Máme schválených 1900,- €. Zbytok do sumy
cca 3600,- € bude hradené z prostriedkov ZRPŠ.
10.

Potvrdenie členov Rady školy za obec

Prebehla voľba Rady školy, ktorá bola odložená z vlaňajšieho roka. Za obec boli delegovaní
členovia rady Ivana Brozmanová, Viliam Hajný, Renáta Ondrušová a Rastislav Romančík.
Zatiaľ je rovnaká situácia, lebo po voľbách do orgánov miestnej samosprávy môže obec zmeniť
svojich zástupcov do Rady školy. Jej hlavná činnosť bude na budúci rok, keď sa bude voliť
riaditeľ školy.
Obecné zastupiteľstvo potvrdilo doterajších členov Rady školy.
11. MUNIPOLIS – aplikácia mobilný rozhlas
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s aplikáciou MUNIPOLIS, ktorá má nahrádzať
obecný rozhlas. Má byť pohotová reagovať na všetky oznamy, správy pre komunity alebo
všetkých obyvateľov. V obci Príbovce končia so skúšobnou prevádzkou tejto aplikácie
a zavádzajú ju do trvalého režimu.
Starosta požiadal poslancov a pomoc pri zavádzaní tejto aplikácie. V mesiaci júl bude doručené
do domácnosti leták, v ktorom bude návod na inštaláciu aplikácie a jej používanie.
12. Jednorazový príspevok JDS Benice
Starosta obce informoval, že 7.7.2022 sa uskutočnia športové hry JDS na ihrisku a v budovách
školy. Starosta bol požiadaný o preplatenie režijných nákladov na varenie guľášu v školskej
jedálni.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili jednorazovú výpomoc pre JDS Benice v sume 100,€. Táto finančná čiastka bude odovzdaná vedúcej školskej jedálne.
13. Kúpna zmluva na chladiacu vitrínu
Starosta obce uviedol, že zakúpenie chladiacej vitríny do chatky v areáli pri Turci bolo v pláne
v minulosti. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu z toho zišlo, ale teraz keď sa uskutočnil
detský športový deň, tak to prišlo na pretras.
Zatiaľ bola zapožičaná vitrína od pani Môcovej z bývalého obchodu. Táto je ju ochotná
odpredať za sumu 250,- €. Bola v používaní cca dva roky a plne vyhovuje naším potrebám.
Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili kúpu chladiacej vitríny za požadovanú sumu.
14. Rôzne: Územný plán, Dopravné značenie, žiadosť JAGOGASRO, Turnaj o pohár
starostov obcí, Hasičská súťaž Benická studňovica, Turvod, Detský športový deň....
Územný plán
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že čistopis Územného plánu prebral
v paitok24.6.2022 od architektky. Teraz ho musí zaslať na Okresný úrad do Žiliny, rozposlať
Oznámenie o prerokovaní na príslušné inštitúcie, vyvesiť na obecnú vývesku, na webovú
stránku obce... 21.7.2022 bude verejné prerokovanie na obecnom úrade.
V krátkosti vysvetli, kde má prebiehať výstavba IBV. Za školou je navrhované komunitné
centrum s denným stacionárom a DSS. Už prebehlo stretnutie so zamestnancom inštitúcie,
ktorá sa venuje výstavbe týchto zariadení.
Oproti cintorínu je plánované centrum obchodu a služieb. Ďalej má byť radová výstavba RD
a za ňou výstavba RD s klasickou strechou.
Aký bude ďalší vývoj, ukáže budúcnosť. Najprv treba tento územný plán schváliť.
Dopravné značenie
Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že 20. mája bolo obci doručený list z ODI, kde bola
vykonaná previerka dopravného značenia na miestnych komunikáciách. Cca 25 dopravných
značiek nespĺňa podmienky novej normy dopravného značenia, čiže všetky. ODI žiada
urýchlené konanie a ich výmenu.
My sme o tom mali rozhovory už v minulosti, ale vzhľadom na situáciu v posledných dvoch
rokoch, sa realizácia nového Pasportu dopravného značenia neuskutočnila. Posledný Pasport je

z roku 1992. Teraz je to naplánované na druhý polrok tohto roku. Po vypracovaní pasportu bude
aj realizácia výmeny dopravných značiek, ale najprv treba na to finančné prostriedky. Toto
určite nebude možné uskutočniť v tomto roku. Taká bude aj odpoveď na ODI.
Teraz k žiadosti Jána Gomolu. Hocikedy mohol dať žiadosť na obec aj sám a nie
sprostredkovane cez poslankyňu. Dal si vypracovať projekt terasy na stavebné povolenie, ale
do dnešného dňa nedodal všetky vyjadrenia potrebné na vydanie stavebného povolenia –
rozhľadový trojuholník na križovatke vypracovaný znalcom a stanovisko RÚVZ v Martine
ohľadom umiestnenia prevádzky terasy. Už dvakrát bola vyjednávať projektantka na obci
a dožadovala sa vydania stavebného povolenia. Stavebné povolenie v zmysle zákona nemožno
vydať, ak nie sú všetky podklady kompletné. Prebehlo aj ústne konanie, kde povedal, že znalec
z oblasti dopravy nemôže schváliť prístavbu terasy, lebo to dopravné podmienky neumožňujú.
Napriek tomuto poslal žiadosť na obecné zastupiteľstvo a myslí si, že takto obíde zákon
a podmienky stavebného povolenia? Ak si myslí, že starosta ustúpi a bude jeho žiadosti
vyhovené, tak je na veľkom omyle. Nemôžme riešiť križovatku a dopravu v obci na úkor jeho
podnikateľským zámerom. Z princípu opatrnosti musíme predchádzať prípadným súdnym
sporom.
Na záver starosta povedal, že odpoveď na jeho žiadosť mu bude doručená v zákonnej lehote.
Turnaj o pohár starostov obcí
Na základe dohody so starostami a predsedom TJ sa termín dohodol na 23.7.2022. Turnaj bude
za účasti troch obcí, so začiatkom o 15,00 hodine. Hrať sa bude každý s každým vo formáte
veľký futbal 2x35 minút.
Zozbieranie futbalistov za obec má na starosti Milan Levický.
Hasičská súťaž Benická studňovica
Termín konania je 30. júl 2022 v Areáli pri Turci. Treba urobiť propagáciu. Na starosti toto
bude mať Rastislav Romančík.
Turvod
Prebehlo Valné zhromaždenie, kde opäť sa neschválila maximálna cena vodného a stočného.
Je ohrozený plán rozvoj opráv vodárenských zariadení. O navŕšení ceny vodného a stočného
má rozhodnúť mestské zastupiteľstvo v Martine.
Detský športový deň
Starosta obce sa poďakoval všetkým, ktorí spolupracovali na príprave tohto podujatia.
Poďakoval sa zástupcovi firmy JUST – Nahrin Milanovi Adamcovi, zástupcovi firmy De-Haus
Marošovi Marčičiakovi a Ľubici Šovčíkovej za ceny do súťaží.
Celú akciu, ktorá bola spojená s pálením Vatry a so zábavou narušil anonymný telefonát, kde
volajúci sa odvolával na to, že vatra sa páli v ochrannom pásme Turca. Týmto telefonátom sa
narušila všetka práca hasičov, iných dobrovoľníkov.
Rastislav Romančík sa opýtal, čo ideme robiť s „bránkou“ na dverách hasičskej zbrojnici?
Starosta odpovedal, že si to všimol, ale myslel si, že to nastriekalo nejaké dieťa. Pravda je inde
a bude sa to riešiť s „kresličom“.
15. Interpelácie
Neboli vznesené nové doplňujúce interpelácie.
16. Návrh na doplnenie uznesení
Neboli vznesené návrhy na doplnenie uznesení.
17. Záver
Starosta sa poďakoval za účasť.

Zapísal: Ivana Brozmanová

Overovatelia: Viliam Hajný
Zuzana Révayová Mgr.

Podpis starostu obce

Vyvesené: 08.07.2022
Zvesené:
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