OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 21.03.2018
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 za rok 2017
4. Delegovanie členov do Rady „Základná škola s materskou školou, Benice 96“
5. Komunikácie Nová IBV, úver
6. Rozpočtové opatrenia č. 01/2018
7. Ústredné kúrenie MŠ Benice
8. Žiadosť na opravu Hasičskej zbrojnice
9. Žiadosť na detské ihrisko pri MŠ Benice
10.

Prezentácia v mape VKÚ

11.

Rôzne:

12.

Interpelácie

13.

Návrh na doplnenie uznesení

14.

Záver

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva
Konaného dňa 21.03.2018
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné, všetci
poslanci prítomní. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová, za overovateľov zápisnice
Viliam Hajný a Rastislav Romančík. Program rokovania poslanci obecného zastupiteľstva
nedoplnili.
2. Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode starosta obce skonštatoval, že uznesenia z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú
priebežne plnené.

3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva
„Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017“. Poslanci nemali pripomienky a zobrali ju na
vedomie.
4. Delegovanie členov do Rady „Základná škola s materskou školou, Benice 96“
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o skončení Rady školy Základnej
školy v Beniciach k 31.12.2017, nakoľko právny subjekt skončil. Od 1.1.2018 začal nový
právny subjekt „Základná škola s materskou školou, Benice 96“ a pri tomto novom subjekte
bude volená nová „Rada školy pri Základnej škole s materskou školou, Benice 96“. V zmysle
zákona o školskej správe a samospráve, obec deleguje do „Rady...“ štyroch členov. K trom
bývalým členom: Viliam Hajný, Anna Žiarová, Dušan Schumichrast bol delegovaný štvrtý
člen a to Rastislav Romančík.
Starosta ešte upozornil, že najbližších dňoch budú delegovaní pozvaní zasadnutie Rady.
5. Komunikácie Nová IBV, úver
Starosta obce bol na rokovaní vo VÚB banke, kde zisťoval možnosť poskytnutia úveru
v sume cca 60,- tis. € na vybudovanie komunikácií na Novej IBV. V banke zatiaľ nepochodil,
pretože VUB-ka poskytuje úvery obciam, ktoré majú nad 500 obyvateľov. Toto ešte nie je
konečné stanovisko, lebo vedúca oddelenie čerpala dovolenku.
Obec má ponuku z Prima banky na viaceré druhy úverov – municipálny, na 5 a 8 rokov.
Starosta chcel od VÚB banky dostať ponuku v podobnom znení, ale zatiaľ nepochodil.
Podmienka PRIMA banky je aby podielové dane išli na účet v nej zriadený.
Starosta obce upozornil VÚB banku, že ak nebude obci vyhovené v čerpaní úveru, bude
musieť previesť všetky finančné prostriedky na účet v Prime banke. Toto sa však nebude
týkať len bežného účtu, ale všetkých účtov. Zároveň aj Základná škola má všetky účty vo
VÚB banke a taktiež prejde na účty do Prima banky. Upozornil VÚB banku, že celkový obrat
finančných prostriedkov obec spolu so ZŠ je 1,2 mil. € a banka príde o veľmi bonitných
klientov, ale to musia pochopiť.
Podobný prípad nastal aj v obci Rakovo, Turčianske Jaseno, kde nemajú nad 500 obyvateľov,
ale kvôli čerpaniu úveru prešli do Prima banky. Tito obce však nemajú takú bonitu ako naša
obec so školou.
Starosta predložil poslancom ponuky z Prima banky, kde boli tri návrhy na čerpanie úveru. Po
posúdení účtovníčky a kontrolórky najlepšie vyhovoval municipálny úver so splátkou
najneskoršie do 10 rokov s možnosťou posunutia splátok. Tento úver je pre nás
najvýhodnejší, nakoľko je veľká voľnosť v splátkach. Zatiaľ je ponuka na úver v sume 60,tis. Konečná suma úveru bude stanovená po tlakových skúškach komunikácií, podľa skutočne
vykonaných prác. Zatiaľ je predpoklad na sumu 100,- tis. €, bez chodníkov so zámkovou
dlažbou. Táto sa vybuduje v neskoršom období, keď budeme mať voľné zdroje.
Možnosť financovať výstavbu cez eurofondy je v nedohľadne, lebo výzva na komunikácie
v tomto programovacom období nebude. Sú výzvy, ale na výstavbu komunikácií napríklad na
cintorín, chodníky na zástavky ... Ďalej eurofondy sú veľmi predražené, zdĺhavé, s rizikom
korekcií a následných súdnych sporov. Nám sa jedná teraz o čas, aby sme tie komunikácie
mali tento rok hotové.
6. Rozpočtové opatrenia č. 01/2018
Starosta predložil nový rozpočet na školu podľa opatrenia V_1. Ďalej podľa metodiky, obec
musí rozpočtovať stravu v školských zariadeniach. Toto neovplyvní rozpočet, lebo príjem je
aj výdaj. Zároveň škola bude musieť predkladať mesačné hlásenie o príjme za stravu obci.

Zastupiteľstvo úpravu rozpočtu podľa V_1 zobralo na vedomie, schválilo navŕšenie príjmov
a výdavkov o sumu 32,- tis. € a odsúhlasilo mesačné hlásenie zo školy o príjme za stravu.
7. Ústredné kúrenie MŠ Benice
Starosta obce dal vypracovať ponuku na ústredné kúrenie v MŠ. Projektanti ho presvedčili, že
napojenie na školskú kotolňu je výhodnejšie, ako samostatný plynový kotol. V takomto znení
bola vypracovaná cenová ponuka. Prvá ponuka bola na sumu cca 30,- tis. €. Potom druhá
ponuka bola už znížená na cca 20,- tis. €. Ešte stále je to vysoká suma a nevieme, či sa
ústredné kúrenie bude takto realizovať. Starosta dá preskúmať cenovú ponuku aj porovnať so
samostatným plynovým kotlom.
Ďalšie riešenie je používať na vykurovanie elektriku, tak ako doteraz. Škôlka ešte nie je
pripojená na samostatnú elektrickú prípojku. Zatiaľ je napojená na základnú školu a spotreba
sa dá určiť len odhadom.
Záverom starosta obce informoval, že prebieha výzva cez envirofond na zatepľovanie
verejných budov, škôl, škôlok, ale uzávierka je 29.3.2018. Nezohnali sme projektanta na
vypracovanie projektu na zateplenie, pretože sú obsadení. Aj keby si našli nejakú chvíľku na
projektovanie, tak nie sú voľní rozpočtári. Po Veľkej noci sa má starosta ozvať projektantke,
vypracuje sa projekt a na budúci rok sa podá žiadosť.
8. Žiadosť na opravu Hasičskej zbrojnice
V žiadosti, ktorú sme podali k 31. augustu 2017 sme neboli úspešný. Vyskytli sa chyby, ktoré
vyhlasovateľ vyhodnotil ako nevyhovujúce. V podstate to bola chyba v prílohe – potvrdenie
zdravotnej poisťovni Dôvera, kde starosta miesto potvrdenia vymenil list oznamujúci
vyzdvihnutie potvrdenia?! Ďalej personálna matica nebola vypracovaná podľa vyhlasovateľa,
ale vzor nebol nikde zverejnený, tak „referent pre prílohy“ nám ju neuznal.
Hlavný dôvod nezískania dotácie bol v malej sume alokovaných finančných prostriedkov.
Druhá výzva je do 6.4.2018. Starosta už vypracoval žiadosť, všetky prílohy sú dúfajme
v poriadku. Už ju len treba skontrolovať, skompletizovať, zviazať, napáliť na CD a poslať
vyhlasovateľovi. V druhej výzve je aj alokovaných o cca 5,7 mil. € viac ako vo vlaňajšej. Ak
sa nič mimoriadneho nestane na domácej politickej scéne, tak je predpoklad úspešnosti
v získaní finančných prostriedkov na opravu.
9. Žiadosť na detské ihrisko pri MŠ Benice
Starosta informoval o zaslaní žiadosti na detské ihrisko pre MŠ Benice. Vyhlasovateľ – úrad
vlády – splnomocnenec pre šport dal také podmienky, že ak bude žiadosti vyhovené, tak
realizácia bude v mesiacoch október – november. Tento termín je už veľmi hraničný na
realizáciu, lebo nevieme odhadnúť poveternostné podmienky a aj vyťaženosť dodávateľov.
Šanca na získanie dotácie je vo hviezdach.
10.
Prezentácia v mape VKÚ
Starosta obce predložil ponuku na zverejnenie obce na druhej strane mapy Malej Fatry.
Poslanci neodsúhlasili prezentáciu.
11.
Rôzne:
MAS Turiec
Starosta obce informoval o pokračujúcom pôsobení, financovaní o možnosti čerpania na
rôzne projekty Masky. Je to otázka ďalšieho vývoja. Peniaze sa dajú použiť aj na opravu
Klubu – komunitné centrum, ale musí byť dlhodobá zmluva o nájme s majiteľom pozemku.
Peniaze sú určené na stavebné veci, nie na zariadenie. Podmienka je vlastníctvo budovy, čo je
splnené a pozemok s nájomnou zmluvou.

Po prípadnej realizácii, by tam bolo vybudované pekné zariadenie pre stretávanie sa
obyvateľov obce.
Novela zákona o obecnom zriadení
V zmysle novely zákona o obecnom zriadení od 1.4.2018 sa bude musieť prispôsobiť
rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Toto bude predmetom rokovania na budúcom
zastupiteľstve.
Komunitný plán sociálnych služieb
Starosta informoval o vypracovaní komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý má byť
vypracovaný do 30.6.2018. Nie je to povinnosť, ale obec ho môže mať schválený. Bude to
potrebné hlavne pri čerpaní finančných prostriedkov z európskeho sociálneho fondu. Toto aj
nadväzuje na bod MAS – komunitné centrum vybudovanie, ale to záleží na majiteľovi
pozemku.
12.
Interpelácie
Neboli vznesené
13.
Návrh na doplnenie uznesení
Neboli vznesené
14.
Záver
Záverom starosta obce poďakoval za účasť.

Zapísal:

Anna Žiarová

Overovatelia: Viliam Hajný
Rastislav Romančík
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Podpis starostu obce
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Vyvesené: 30.03.2018
Zvesené:

.......................................................................

