OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 20.10.2021
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti
4. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Benice 96
5. Audit účtovnej závierky k 31.12.2020
6. Rozpočtové opatrenia č. 2/2021
7. Prenájom poľnohospodárskej pôdy – osobitný zreteľ, zmluva
8. Návrh na Doplnok č. 3 k VZN č. 02/2016 o odpadoch
9. Návrh na VZN č. 01/2021 o určení spádovej materskej školy
10.

Nový cenník prác a služieb na rok 2021

11.

Klimatizácia MŠ Benice

12.

Výmena dverí a okien v bývalej kotolni - informácia

13.

Návrh zmluvy o nakladanie s elektroodpadom

14.

Kniha ZMOT – 30 rokov

15.

Turistická mapa Turca – Malá Fatra

16.

COVID-19, opatrenia – krízový štáb

17.

Rôzne: Hasiči, Areál - lavičky, ....

18.

Interpelácie

19.

Návrh na doplnenie uznesení

20.

Záver

Vyvesené: 15.10.2021
Zvesené:

Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného
dňa 20.10.2021 o 18,00 hodine

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Privítal prítomných, všetci poslanci obecného zastupiteľstva sú
prítomní, viď prezenčná listina, rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné..
Ozrejmil, prečo sa zastupiteľstvo koná až v mesiaci október, miesto septembra. Starosta bol
dlhodobo na PN–ke a až od 18.10.2021 bol vypísaný do práce.
Za zapisovateľku bola určená Ivana Brozmanová, overovatelia zápisnice Milan Levický a Zuzana
Révayová.
Poslanci obecného zastupiteľstva nedoplnili program rokovania a rokovanie bude postupovať
podľa predloženého návrhu.
2. Kontrola plnenia uznesení
K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že uznesenia sú plnené priebežne. Ostatné bude
vyplývať z rokovania.
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila správu o kontrolnej činnosti za III. štvrťrok 2021.
Poslanci obecného zastupiteľstva ju zobrali na vedomie bez pripomienok.
4. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Benice 96
Riaditeľ základnej školy predložil správu na schválenie. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili
správu o hospodárení za rok 2020 bez pripomienok.
Zuzana Révayová sa opýtala na zmluvy o nájme školských zariadení. Starosta odpovedal, že sa
pripravujú nové zmluvy o nájme.
5. Audit účtovnej závierky k 31.12.2020
Starosta obce predložil správy audítora k účtovnej závierke k 31.12.2020. skonštatoval, že sú
zverejnené na príslušných portáloch ako ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
Konsolidovaná výročná správa je zverejnená na webovej stránke obce a aj na portáli „závierky.sk“.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.
6. Rozpočtové opatrenia č. 2/2021
K tomuto bodu rokovania uviedol, že v návrhu bola uvedená len úprava rozpočtu podľa V_6.
vzhľadom na vývoj príjmov z podielových daní budeme mať príjem vyšší o cca 40,- tis. €. Zároveň
skonštatoval, že nominálny príjem bude vyšší, ale reálny príjem bude nižší z dôvodu inflácie.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali rozpočtové opatrenie na vedomie s navýšením príjmov
z podielových daní zo sumu 250,- na 290,- tis.€.
7. Prenájom poľnohospodárskej pôdy – osobitný zreteľ, zmluva
Tento bod rokovania bol presunutý z marcového zastupiteľstva, lebo zámer hodný osobitného
nebol prezentovaný v júni a tak sa nemohla táto zmluva o prenájme schváliť.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili prenájom poľnohospodárskej pôdy v prospech PD
Valča.
8. Návrh na Doplnok č. 3 k VZN č. 02/2016 o odpadoch
Starosta obce k tomuto bodu rokovania uviedol, že v tomto Doplnku č. 3 sú zahrnuté zmeny
spôsobu vykonávania zberu komunálnych odpadov, zber elektroodpadu, triedeného zberu papiera,
olejov.
Výkup papiera spolu s jedlým olejom firma Brantner zrušila dvakrát do roka v obci. Toto platí len
na Zbernom dvore v Martine. Papier sa bude zbierať podobne ako plasty. Jedlý olej bude

„vykupovať“ obec. Elektro odpad bude odvážaný firmou a obec vystaví faktúru a zo strany
vývozcu bude zaplatený.
Pripomienky počas rozhodnej doby na vyvesenie neboli vznesené.
Poslanci obecného zastupiteľstva prijali zmeny v Doplnku č. 3 a bolo vydané nové VZN spolu
s úplným znením.
9. Návrh na VZN č. 01/2021 o určení spádovej materskej školy
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že predškolská výchova sa stala preneseným výkonom
štátnej správy a každá samospráva je povinná prijať toto VZN. VZN sa prijíma z titulu preplácania
dopravného pre deti, ktoré sú z inej obce a ak nie sú deti zaradené v školskom obvode, tak im
dopravné neprináleží. V našom VZN sú zaradené obce, ktoré sú v rámci školského obvodu, ale
nemajú MŠ, konkrétne Rakovo, Folkušová, Karlová.
Pripomienky počas rozhodnej doby vyvesenia neboli vznesené.
Poslanci obecného zastupiteľstva prijali VZN č. 01/2021 o určení spádovej školy.
10. Nový cenník prác a služieb na rok 2021
Starosta objasnil celý postup firmy Brantner Fatra od februára tohto roku. V marci nebol podpísaný
nový cenník, ktorý mal platiť od 1.3.2021. V auguste bol doručený nový cenník, ktorý mal byť
podpísaný do 15.9. Samozrejme z dôvodu PN, podpísanie odložil, až sa neprerokuje na rokovaní
obecného zastupiteľstva. Keďže podmienky zo strany Brantneru sa nebudú meniť, tak nám
nezostáva nič inšie, len sa prispôsobiť novým podmienkam.
Nárast od 1.1.2022 bude cca o 1400,- €, čo je na obyvateľa cca 3 – 4,- €. vzhľadom na vývoj
vyvezeného množstva doteraz, tak môžeme mať ušetrené na KO cca 8 t, oproti roku 2020. V tomto
prípade, by sme nemuseli zvyšovať poplatok 16,- € na 19 – 20,- €. Je to však na občanoch, ktorí
budú dôslednejšie separovať a tak znižovať množstvo KO. Podľa štatistiky za 10 mesiacov sa
v budúcej úprave VZN určí zvýšenie sumy na osobu a rok.
Starosta napíše motivačný list, aby občania neupustili od separovania.
Kontajner na cintoríne je značne poškodený – uzatvárania. Nové, také isté alebo podobné, sa zatiaľ
nerobia. Kontajner AVIA Brantner nepoužíva a sú ochotný prenajať za denný poplatok. Tento typ
kontajnera je však len klasický vaňový typ, do ktorého sa môže dávať aj veľký odpad. Toto nám
nevyhovuje. Kontajner nám neopravili, že je značne zdevastovaný. Starosta preskúma, či si
nekúpime kontajner AVIA, ktorý si budeme sami vyvážať. Všetko záleží na rokovaní
s Brantnerom.
Vzhľadom na argumenty bol nový cenník služieb zobratý na vedomie.
11. Klimatizácia MŠ Benice
K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že dal vypracovať projekt klimatizácie pre MŠ.
Realizácia sa predpokladá na budúci rok. Toto bude zahrnuté do rozpočtu na rok 2022.
Poslanci tento bod rokovania zobrali na vedomie.
12. Výmena dverí a okien v bývalej kotolni – informácia
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výmene dverí a okien. Bol urobený
poriadok a presťahovaný povodňový vozík. Ešte treba urobiť vjazdy z vonkajšej a z vnútornej
strany. Prísľub od dodávateľa je na november.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.
13. Návrh zmluvy o nakladanie s elektroodpadom
Tento návrh zmluvy je už na úrade dosť dlho, ale z dôvodu PN má starosta podpísať túto zmluvu
až po prerokovaní.
Zmluvný dodávateľ nám bude platiť za tonáž a bude ako taký príjem, ktorý nám trochu zlepší
hospodárenie s odpadmi.
Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili podpísanie zmluvy.

14. Kniha ZMOT – 30 rokov
Starosta obce informoval o vydaní publikácie k 30 rokom ZMOTU. Táto publikácia bude vydaná
v tlačenej forme a aj v elektronickej forme. Má presnú štruktúru podľa ktorej sa zostavuje. Vydaná
bude na budúci rok.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.
15. Turistická mapa Turca – Malá Fatra
Obec dostala ponuku na zhotovenie mapy Turca – s Martinskými hoľami. V mape bude popis
o obci, zobrazené pamiatky, miesta ako škola, hasičská zbrojnica, kaštieľ, Svätý Jánok, detské
ihrisko. Mapa bude slúžiť ako propagačný materiál pre návštevníkov obce a aj pre obyvateľov.
Minimálny počet kusov je 136, čo bude cca 700,- €
Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili nákup máp.
16. COVID-19, opatrenia – krízový štáb
Starosta obce informoval o najnovších poznatkoch o priebehu COVIDU-19 v Turci. Ďalej
informoval o prevádzke ZŠ s MŠ.
Skonštatoval, že zatiaľ netreba nakupovať ochranné pomôcky a dezinfekciu. Ďalej skonštatoval,
že zatiaľ nie sú preplatené náklady na ochranné pomôcky a dezinfekciu z minulého roka.
Obecný úrad starosta pravidelne dezinfikuje, tak ako aj detské ihrisko.
V prípade vyskytnutia sa dôležitých situácií, bude zastupiteľstvo informované a zvoláme krízový
štáb.
17. Rôzne:
Hasiči: starosta obce oslovil predsedu hasičov Rastislava Romančíka aj s Viliama Hajného, aby
sa vypratal vozík PS12, lebo zajtra príde dodávateľ na opravu strechy. Chce si naviesť materiál na
rekonštrukciu strechy.
Spomenul vypratanie jednej miestnosti v drevenici, kde sa umiestni sedenie zo školy miesto
v uholní.
Rastislav Romančík požiadal pripraviť podklady pre preventívne prehliadky domov a prevádzok,
tak aby sa mohli vykonať.
Areál – lavičky: vyrovnával sa terén na trávnatej ploche, ale lavičky sú už opäť zabetónované.
Tráva sa bude siať až na jar.
Lavičky okolo ohniska sa urobia až na budúci rok.
Zuzana Révayová navrhla na Mikuláša pre malé deti do 1 roka balíčky nie s cukrovinkami, ale
s nejakými edukačnými pomôckami. Starosta prichystá zoznam detí, ktorých sa to týka. Balíčky
budú prichystané podľa požiadavky.
Ďalej požiadala starostu, aby sa mohlo urobiť uvítanie narodených detí. Starosta k tomu uviedol,
že tento zvyk sa prestal robiť po roku 1990, ale je na nás či sa opäť zavedie.
Na základe všeobecného súhlasu sa to odsúhlasilo.
Rastislav Romančík navrhol nový mundúr pre Mikuláša. Starosta prisľúbil, že ho objedná.
Jubilanti: posedenie sa pravdepodobne nebude môcť uskutočniť, lebo bude zákaz prevádzok.
Jubilanti budú obdarovaní, tak ako vlani. Roznesú sa tašky po domácnostiach.
18. Interpelácie
Neboli vznesené interpelácie
19. Návrh na doplnenie uznesení
Neboli vznesené návrhy na doplnenie uznesení
20. Záver
Starosta sa poďakoval za účasť. Termín budúceho rokovania bude včas oznámený.

Zapísal:

Ivana Brozmanová

Overovatelia:

Milan Levický

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

Zuzana Révayová Mgr.

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

Podpis starostu obce

Vyvesené: 06.11.2021
Zvesené:

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

