OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 24.10.2018
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie obecného
zastupiteľstva
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o kontrolnej činnosti
4. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Benice za rok 2018
5. Audit účtovnej závierky k 31.12.2017
6. Zmeny a doplnky rokovacieho poriadku
7. Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia
8. Právne nároky starostu obce
9. Rôzne: Komunikácie IBV, Osvetlenie cintorín, Výmena okien a dverí cintorín, Detské
ihrisko MŠ, Ústredné kúrenie MŠ, Povodňový vozík, Iveco Daily, .....
10.

Interpelácie

11.

Návrh na doplnenie uznesení

12.

Záver

Vyvesené: 19.10.2018

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 24.10.2018

1. Otvorenie
Vykonal starosta obce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je neuznášania schopné, chýba poslanec
Milan Levický, ktorý sa má dostaviť neskôr. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová, za
overovateľov zápisnice Rastislav Romančík a Dušan Schumichrast. Poslanci nedoplnili program
rokovania.
2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia z predchádzajúcich zastupiteľstiev boli splnené. Ďalej starosta obce informoval
o zmluve na úver, ktorá je schválená vedením PRIMA banky a podpisovať sa bude v prvom
novembrovom týždni okolo 5.11.
3. Správa o kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila „správu“. Poslanci nemali pripomienky a zobrali
ju na vedomie.
4. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Benice za rok 2018
Riaditeľ základnej školy predložil „správu“ v zmysle príslušných ustanovení zákona o školskej
správe a samospráve. V nej sa nachádzajú údaje o hospodárení ZŠ za rok 2017 z originálnych aj
prenesených finančných kompetencií obce. Poslanci ju schválili bez pripomienok.
5. Audit účtovnej závierky k 31.12.2017
Starosta predložil správy audítora účtovnej a konsolidovanej účtovnej závierky obecnému
zastupiteľstvu. V správach sa konštatuje, že obec účtovala, nakladala a hospodárila v roku 2017
s finančnými prostriedkami v zmysle príslušných platných právnych noriem.
Poslanci zobrali výroky audítora na vedomie.
6. Zmeny a doplnky rokovacieho poriadku
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že prebehli legislatívne zmeny, ktoré bolo treba zapracovať
do rokovacieho poriadku. Hlavne sa jedná o zverejňovania zápisníc, uznesení, VZN... na
Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len CUET). Ďalej bola legislatívna zmena v zákone
o obecnom zriadení, kde sa môže meniť predložený program rokovania len so súhlasom
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
K tomuto bodu ešte uviedol, že mal byť novelizovaný zákon o slobodnom prístupe k informáciám,
kde bola povinnosť zverejňovať informácie k bodom rokovania obecného zastupiteľstva
s návrhom na uznesenia. Toto naša obec vykonáva bez ohľadu na zákon a materiály sú predkladané
aj bez zákonnej povinnosti. Vždy sú zverejnené na webovej stránke a poslanci ich dostávajú aj
v listinnej podobe už od rok 2007.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili zmeny a doplnky rokovacieho poriadku.
7. Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že zmeny a presuny rozpočtu sa vykonávali hlavne
v kapitálových príjmoch a výdavkoch, pretože žiadosti na dotácie boli zo strany poskytovateľov
plnené postupne a nie v žiadanej výške.
Ďalšie rozpočtové opatrenia sa týkajú prenesených kompetencií – úprava príjmov rozpočtu na
základnú školu.

Navŕšil sa rozpočet na strane príjmov z podielových daní a tým aj kapitálové výdavky sú pokryté
zvýšeným príjmom. Disproporcia je hlavne v príjme dotácie detského ihriska, kde žiadaná suma
bola 13,- tis. €, ale poskytnutá dotácia len 8,5 tis. €. Týmto sa zvyšuje spoluúčasť obce z 2,5,- tis.
na 7,- tis. €.
Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili rozpočtové opatrenia č. 03/2018.
8. Právne nároky starostu obce
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že nemá vyčerpanú dovolenku za rok 2016, ktorú si nestihol
vyčerpať do konca roka 2017. dovolenku za rok 2017 má vyčerpanú – napísanú 24 dní a vyčerpať
ju musí do konca roka 2018. rok 2018 ešte nemá vyčerpaný ani jeden deň. Preplatenie nevyčerpanej
dovolenky z titulu nemožnosti ju čerpať možno starostovi obce preplatiť, len keď to schváli obecné
zastupiteľstvo.
Poslanci schválili preplatenie dovolenky starostovi obce za rok 2016 v počte 5 dní.
9. Rôzne:
Komunikácie IBV - starosta obce informoval o stretnutí s obyvateľmi IBV, ktorí požadovali
zmenu realizácie komunikácii stým, že im stačí len jeden chodník, že to rozmerovo nevychádza...
Starosta im na to odpovedal, že zmenu by muselo odsúhlasiť v územnom konaní obecné
zastupiteľstvo v zmenách a doplnkoch územného plánu zóny. Čo sa týka rozmerov cesty
a chodníkov, tak sú v poriadku podľa projektovej dokumentácie aj realizačnej. Teraz sa už nedá
zastaviť realizácia podľa požiadaviek obyvateľov IBV. Zmluva je podpísaná, stavenisko
odovzdané a začalo sa s realizáciou.
K tomuto bodu starosta uviedol, že realizátori si zameriavajú príslušné výšky a začali už
s osadzovaním obrubníkov s navezeného materiálu. Vyslovil presvedčenie, že do konca novembra
to bude zrealizované.
Osvetlenie cintorín – lampy sú už osadené, ale prívod elektriky je prerušený na stĺpe v záhrade,
do ktorej sa nedá dostať s plošinou. Verejné osvetlenie sa buduje z dotácie zo ZŠK, ktorú sme
dostali v objeme 1600,- €. Celkové náklady budú asi 3000,- €. Tento týždeň by to už malo
fungovať.
Výmena okien a dverí cintorín – bola zadaná objednávka na výmenu okien a dverí na cintoríne.
Predpoklad plnenia je do konca októbra v sume cca 5000,- €.
Detské ihrisko MŠ – ešte stále nie je podpísaná grantová zmluva na sumu 8500,- €.
Administratívna finančná kontrola verejného obstarávania prebehla v poriadku, ale ešte nemôžme
podpísať realizačnú sumu s dodávateľom. Spoluúčasť obce bude cca 7100,- €. Chceli by sme, aby
detské ihrisko bolo zrealizované do konca tohto roka
Ústredné kúrenie MŠ – práce sú už uskutočnené, v MŠ sa už kúri z centrálneho zdroja.
Rozpočtový predpoklad bol cca 30,- tis. €, ale práce sa zrealizovali za cca 15,50,- tis. €. Toto
ústredné kúrenie prinesie značnú úsporu elektrickej energie na teplo.
Oplotenie areálu ZŠ s MŠ – financované bolo z poskytnutej dotácie z MF v sumu 4000,- plus
spoluúčasť obce v sume cca 5600, -€. Keďže dotácia bola len sume 4000,-, požadovaná bola 13,tis. €, tak sa vybudovalo oplotenie len čiastočne v dĺžke cca 150 m. v budúcnosti sa bude
pokračovať ďalej, tak aby bol oplotený celý areál ZŠ s MŠ.
Povodňový vozík – starosta bol prevziať povodňový vozík v piatok (19.10.2018) v Žiline. Tu bol
prísľub zo strany prezidenta prezídia, že Iveco Daily, na ktoré má obec žiadosť budú distribuované
na prelome rokov 2018 a 2019 do obcí.
Hasičská zbrojnica – starosta podpisoval zmluvu na 30,- tis. € v pondelok (22.10.2018) a zaslal
ju na zverejnenie do registra zmlúv. Peniaze na účet nabehnú ešte tento rok, ale rekonštrukciou sa
začne až v budúcom roku. Dovtedy bude treba vykonať obstarávanie na dodávateľa prác. Celkový
rozpočet je cca 43,- tis. €, ale nevieme aké sa ukážu poruchy pri otvorení strechy, podlahy
a podobne.
Zastávka – starosta dostal ponuku na rekonštrukciu autobusovej zastávky vo forme sponzorstva –
za zverejnenie reklamy. Na budúci týždeň sa budú vymieňať plechy.
Jubilanti – posedenie sa uskutoční 6.11.2018 v ŠJ ZŠ.
10.
Interpelácie
Neboli vznesené.

11.
Návrh na doplnenie uznesení
Neboli doplnené.
12.
Záver
Starosta sa poďakoval za účasť.

Zapísal: Anna Žiarová
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Podpis starostu obce
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