OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 25.11.2015
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie obecného
zastupiteľstva

Program rokovania

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
4. Rozpočtové opatrenie 04/2015
5. Usporiadanie vlastníckych práv na parcele č. 154 cintorín
6. Usporiadanie vlastníckych práv na parcele 142/5 zastávka ZŠ Benice
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice č. 02/2015 o umiestňovaní volebných
plagátov na území obce Benice počas volebných kampaní
8. Návrh Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2015 o miestnych daniach a poplatkoch
9. Návrh Rozpočet na roky 2016 – 2018, informácia
10.

Výstavba MŠ Benice - informácia

11.

Rôzne: Mikuláš, osvetlenie, kanalizácia,....

12.

Diskusia

13.

Interpelácie

14.

Návrh na doplnenie uznesení

15.

Záver
Vyvesené: 20.11.2015
Zvesené:

Materiály k jednotlivým bodom sú zverejnené na webovej stránke obce: www.benice.sk
alebo pod odkazom http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/detail/alias:benice

0

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 25.11.2015 o 18,00 hodine
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Ospravedlnil Dušana Schumichrasta, ktorý sa nezúčastní
zastupiteľstva z dôvodu plnenia pracovných povinností. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je
uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny. Za overovateľov zápisnice boli určení
Viliam Hajný a Rastislav Romančík. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová. Členovia
obecného zastupiteľstva nedoplnili body rokovania a schválili program rokovania.
2. Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode starosta obce skonštatoval plnenie uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali ďalšie pripomienky a zobrali tento bod rokovania na
vedomie.
3. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Starosta oboznámil zastupiteľstvo dôvod vypracovania týchto zásad. Týmito zásadami sa
bude riadiť obec pri nakladaní s majetkom obce, kedy bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo,
kedy stačí len starosta. Týmito zásadami sú určené finančné limity.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili „Zásady...“
4. Rozpočtové opatrenia 04/2015
Starosta obce informoval o zmene rozpočtu na prenesené kompetencie v školstve V_3. ešte
bude jedna úprava, nakoľko obec požiadala o navŕšenie rozpočtu v Dohodovacom konaní.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie Rozpočtové opatrenia.
5. Usporiadanie vlastníckych práv na parcele č. 154 cintorín
K tomuto bodu starosta obce informoval, že prebratie do vlastníctva od štátu je predmetom už
od roku 2010. Ďalej informoval, že GP, ktorý bol vypracovaný v roku 2010 už nespĺňa
podmienky, nakoľko podľa ROEP – u je iná výmera. Už dal prepracovať GP podľa stavu po
ROEP – e. Dom smútku sa začal budovať niekedy v roku 1972, v roku 1986 bolo vydané
stavebné povolenie na rozšírenie. Podľa zákona o prevode majetku štátu na obec, je obec
povinná tento majetok užívať na účely verejnoprospešné. Nesmie tento majetok predať po
dobu troch rokov, ale my nebudeme pozemok na cintoríne predávať na žiadne podnikateľské
účely, na žiadnu inú výstavbu. Obec bude pozemok používať len na účely pochovávania.
Zastupiteľstvo schválilo uznesenie o používaní pozemkov len na cintorínske účely.
6. Usporiadanie vlastníckych práv na parcele č. 142/5 zastávka ZŠ Benice
K tomuto bodu starosta informoval zastupiteľstvo o miestnom konaní 3. novembra s vedúcou
odboru správy majetku z okresného úradu zo Žiliny pani Sandanusovou a so záujemcom
o parcelu z Kláštora pod Znievom pánom Cholevom. Obec má žiadosť na túto parcelu od
roku 2010 s tým, že v ROEP – e sa vyrieši vlastnícky vzťah a prejde na obec. Nakoľko
v ROEP – e v zmysle zákona parcela pripadla štátu, tak obec nemá na ňu nárok. Žiadateľ,
pán Choleva, žiada túto parcelu od štátu odkúpiť. Vedúca odboru zaujala stanovisko
k predmetnej parcele: zastávka (asfaltová plocha) bude prevedená na VÚC Žilina, plocha pred
starou ŠJ prejde na obec a zbytok bude ponúknutý na predaj. Bolo vytknuté, prečo obec
nepožiadala skôr o kúpu tejto parcely. Starosta jej oponoval, že žiadosť je podaná od roku
2009 – 2010. Na parcele je asfaltová plocha, autobusová zastávka, septik, ktoré sú majetkom
obce a sú stavby. Ďalej na parcele sú inžinierske siete: kanalizačná prípojka do septiku, dva
telefónne káble, optokábel, plyn stredotlak, novovybudovaná kanalizačná sústava – tlaková
a gravitačná. Parcela aj keď má cez 4 tisíc m2, tak tam nie je možné nič postaviť, pretože
existujú ochranné pásma od inžinierskych sietí.
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Nakoľko táto zastávka slúži pre potreby detí, ktoré chodia do školy, tak nie je ani
z bezpečnostného hľadiska možné niečo povoliť stavať na tejto parcele. Obec nevydá
v územnom konaní žiaden súhlas, povolenie na výstavbu podnikateľských objektov. Zároveň
parcela slúži ako jediný vstup na poľnohospodársku pôdu na lúky.
Obec bude túto parcelu používať len na to, na čo bola určená doteraz. Maximálne sa vybudujú
parkovacie plochy z vegetačných panelov medzi plotom ihriska a zastávkou. Táto plocha
bude slúžiť pre parkovanie áut zamestnancov, návštevníkov školy. Počas športových podujatí
v sobotu a v nedeľu tu budú parkovať autá účastníkov. Toto parkovisko odbremení zastávku,
ktorá je neustále obsadzovaná predtým uvedenými.
Všetky tieto okolností nás oprávňujú uplatniť si nárok na túto parcelu. Najdôležitejšia je však
bezpečnosť detí, ktoré nemajú prechádzať popred autá.
Existuje výpis z kroniky ZŠ, kde v rámci „akcii Z“ rodičia odpracovali brigádnické hodiny na
stavbe zastávky
Poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie o využívaní tejto parcely len na účely
podľa doterajšieho používania.
7. Všeobecne záväzné nariadenia obce Benice č. 02/ o umiestňovaní volebných plagátov
na území obce Benice počas volebných kampaní
K tomuto bodu starosta uviedol, že sa zmenil zákon o volebnej kampani, ktorý zlúčil všetky
kampane do jedného zákona. Všetky voľby sa budú vykonávať podľa tohto zákona a v našej
obci sa budú vylepovať volebné letáky na tabuli pri hlavnej ceste. Starosta skonštatoval, že
keď bude zaregistrovaných sto politických subjektoch, tak sa nebude dať vyčleniť rovnaká
plocha pre všetkých, len vo veľkosti vizitky.
Poslanci obecného zastupiteľstva prijali VZN.
8. Návrh Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2015 o miestnych daniach a poplatkoch
Tento „Doplnok“ je zatiaľ len informatívny. Schvaľovať sa bude až v decembri. Návrh
Doplnku vychádza zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, kde obec zavádza nový poplatok za
drobný stavebný odpad v rozsahu 0,015 – 0,078 €/ kg, ktorý je účinný od 1.1.2016. Ďalej
starosta uviedol, že bude vypracované aj nové VZN o odpadoch, ktoré musí byť účinné od
1.7.2016.
Poslanci zatiaľ stanovili poplatok v sume 0,05 €/ kg. Konečná suma bude schválená na
zastupiteľstve v decembri, v akej sume sa bude poplatok vyberať.
Ďalej starosta uviedol aj nové špecifiká nového zákona o odpadoch. Toto bude v riešení
v roku 2016, kde do 30.6.2016 sa musí prijať nové VZN o odpadoch
9. Návrh Rozpočet na roky 2016 – 2018, informácia
Starosta uviedol k tomuto bodu, že sa začal rozpočtový proces. Návrh rozpočtu je v skladbe
dva roky pred rokom 2015, návrh 2015, predpoklad plnenia 2015, rok 2016, 2017 a 2018.
tento návrh je len v informatívnej forme a každý ho môže pripomienkovať. Zatiaľ sú v ňom
podchytené výdavky a príjmy podľa predchádzajúcich období. Kapitálové výdavky sú len na
výstavbu MŠ, chodníky Nová IBV. Ostatná výstavba v roku 2016 bude ešte prehodnotená na
základe pripomienok. Nová IBV sa na budúci rok nebude ešte riešiť asfaltovanie, nakoľko
osadená kanalizácia bude ešte sadať.
Riešiť sa bude aj Cvičná požiarna dráha, lebo je tam navážka z kanalizácie. Keď bude dráha
vyrovnaná, tak sa bude musieť doviesť ornica a zatrávniť. Výdavky sa budú musieť ešte
zrátať.
Žiadosti na dotácie z rozpočtu obec sú podané od RTT, Jednoty dôchodcov a TJ Dynamo
Príbovce. Schvaľovať sa budú v decembri.
10. Výstavba MŠ Benice – informácia
Starosta k tomuto bodu vysvetlil, že 6 tis. € so spoluúčasťou na vybavenie – zariadenie bude
uhradené v tomto roku. 85 tis. € plus spoluúčasť dúfa, že budú minuté v budúcom roku.
Projekt na stavbu sa vypracováva. Budovať sa bude zatiaľ kontajnerovým spôsobom ak
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emigranti neurčia inak. Zatiaľ nie je stanovisko, že by výrobcovia kontajnerov nedokázali
vyrobiť príslušné prvky na zloženie naprojektovanej MŠ. Je na to ešte 7 mesiacov a všetko
ukáže situácia na konci tohto a začiatkom budúceho roka.
11. Rôzne: Mikuláš, osvetlenie, kanalizácia,....
Mikuláš: sa uskutoční na obecnom úrade. Termín bude určený, pravdepodobne v pondelok 7.
decembra, podľa voľna Richarda Trnovského.
Osvetlenie: starosta informoval zastupiteľstvo o poruchách verejného osvetlenia, ktoré sa
neustále opakujú z titulu kanalizácie. Poruchy sa prejavujú aj normálnym opotrebovaním
žiariviek, výbojok. Všetko sa priebežne rieši. Výpadky v Novej IBV mohli byť spôsobené
odpaľovaním kontaktov prívodu ku hodinám.
Kanalizácia: pokračuje s tým, že sa už robia cestné úpravy. Treba ešte dokončiť 5 alebo 6
prípojok. Treba ešte byť trpezlivý, kým sa to celé nedokončí. Terénne úpravy sa budú
vykonávať až na jar, pretože teraz sa to nestihne.
Starosta reklamoval chodník popri ceste E519, kde boli poškodené cestné obrubníky. Dohol
sa na úpravách, ktoré vykoná realizátor kanalizácie. Ako sa bude riešiť chodník v lúke ku
Valčianke je na dohode, či to opraví realizačná firma alebo sa dohodneme na finančnej
kompenzácií a opraví sa na jar.
Je osadená čerpacia stanica a preto už boli vykonané úpravy pri trafáku, ale konečné
vyrovnanie s osevom sa vykoná na jar.
Pokiaľ nebudú ukončené úpravy miestnych komunikácií, tak zimná údržba sa bude
vykonávať veľmi obtiažne. Je predpoklad, že do konca decembra sa podarí urobiť tieto
úpravy, ale všetko bude záležať od počasia a rýchlosti realizácie.
12. Diskusia
Nezazneli nové diskusné príspevky.
13. Interpelácie
Neboli vznesené.
14. Návrh na doplnenie uznesení
Nezazneli návrhy na doplnenie
15. Záver
Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 15.12.2015 o 18,00 hodine, v utorok.
Starosta obce poďakoval za účasť

Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Rastislav Romančík
Viliam Hajný

Podpis starostu obce:

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

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

Vyvesené: 7.12.2015
Zvesené:
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