OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 21.09.2016
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie obecného
zastupiteľstva

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Rozpočtové opatrenia 03/2016
4. Sociálne zariadenie - Cvičná požiarna dráha
5. Cintorín
6. Chodník popri Valčianke
7. Kanalizácia,
8. Rôzne: Vyhodnotenie Detský športový deň, Turnaj o pohár starostov obcí, Vatra, Beh
na Hôrky...
9. Diskusia
10.

Interpelácie

11.

Návrh na doplnenie uznesení

12.

Záver
Vyvesené: 16.09.2016
Zvesené:

Materiály k jednotlivým bodom sú zverejnené na webovej stránke obce: www.benice.sk
pod záložkou „Úradná tabuľa“.

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 21.09.2016 o 18,00 hodine
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval. Že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné, všetci poslanci sú prítomní. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová, overovatelia
zápisnice Rastislav Romančík a Dušan Schumichrast. Poslanci obecného zastupiteľstva
nedoplnili program rokovania. Záverom tohto bodu starosta ospravedlnil neprítomnosť Janky
Jesenskej – kontrolórku obce, ktorá je po operácii.
2. Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode starosta skonštatoval, že prijaté uznesenia z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú
splnené.
3. Rozpočtové opatrenia 03/2016
V predložených materiáloch poslanci obecného zastupiteľstva mali návrhy na rozpočtové
opatrenia a to na úpravy rozpočtu ZŠ podľa V_3; prípojky na stokovú sieť Jedáleň a Základná
škola s Telocvičňou spolu v sume 10 000,- €; Kolumbárium – cintorín – navŕšenie z 500,- €
na cca 1200,- €; sociálne zariadenie na Cvičnú požiarnu dráhu... v sume cca 10 000,- €.
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že na Cvičnej požiarnej dráhe... z dôvodu konania
budúcoročných osláv z príležitosti 750. výročia o prvej zmienke o obci, z dôvodu konania
spoločenských akcií (Beh na Hôrky,...) je nutnosť vybudovania týchto sociálnych zariadení
Poslanci navrhované zmeny rozpočtu schválili, stým, že sociálne zariadenia budú dobudované
v budúcom roku.
4. Sociálne zariadenia – Cvičná požiarna dráha...
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že tieto sociálne zariadenia sa budú budovať ako
doplnková stavba k celému areálu, ktoré budú využívané na akcie konané v ňom. Z titulu
hygienického sú opodstatnené, pretože bez nich sa nemôže uskutočniť žiadna riadna akcia.
Prípojka na vodu pôjde zo šachty Jozefa Strakoša a Martina Čerpáka. Kanalizačná prípojka
bude vedená z odbočky od Martina Čerpáka. Elektrická prípojka bude vedená z rozvodne,
ktorá slúži areálu.
5. Cintorín
Na cintoríne je vybudované kolumbárium – 15 schránok. Tieto schránky sú zakryté
epitafnými doskami, ktoré sú „čisté“, bez údajov. Schránka sa bude prenajímať v sume 5,- €,
v zmysle VZN č. 01/2011. Epitafná doska bude majetkom pozostalých, ktorí budú
navštevovať pietne miesto. Táto epitafná doska sa budú predávať. V rozprave poslanci
obecného zastupiteľstva schválili cenu za epitafnú dosku 95,- €.
Ďalej v rozprave zaznelo od poslanca Milana Levického, koľko je voľných hrobových miest.
Starosta odpovedal, že to je údaj, ktorý sa nedá presne určiť. Vo vybudovanom kolumbáriu je
15 schránok, do ktorej vojde 4 ks urien. Voľných miest na pochovávanie je možno 70 -100.
mnohí ľudia sa dávajú pochovávať do rodičovských.
Zatiaľ netreba reguláciu, ale v budúcnosti ak sa obec nedohodne s majiteľmi okolitých
pozemkov, tak táto regulácia bude musieť nastúpiť. Je možné cintorín rozširovať na pozemky
rodiny Pivkových alebo ak sa nedohodne „ísť“ do Valčianskeho chotára. Starosta už mal
predbežné jednanie s majiteľmi, ale ešte to nie je dohodnuté na isto.
Ďalej starosta spomenul opravu bráničky, ktorá je poškodená. Už v tejto veci požiadal pána
Malagu na posúdenie technického stavu a možnosti opravy.

6. Chodník popri Valčianke
K tomuto bodu starosta uviedol, že posledný pozemok v ulici smerom k Valčianke sa stal
predmetom stavby, kde začal stavať rodinný dom Marek Sopkuliak. Touto výstavbou sa
„susedia“ cítia dotknutí, lebo cez tú parcelu je chodník, po ktorej chodí celá dedina, bol
v územnom pláne.... a chcú vykonať petíciu, ale za čo? Obec si nemôže nedovoliť nevydať
stavebné povolenie, len pre „argumenty“, ktoré uvádzali „susedia“.
Obec v roku 2009 zámennou zmluvou odkúpila pozemok od Mareka Sopkuliaka v takej
výmere, aby v prípade budúcej výstavby, mali ľudia možnosť chodiť popri Valčianke, aby sa
nestala táto ulica nepriechodná pre peších. Vlani sa urobila navážka z kanalizácie ku brehu
Valčianky, aby sa tento priestor rozšíril. Tento rok sa to rozhrnulo. Vznikla tam dosť široká
plocha na budúcu realizáciu chodníka, ktorý sa vybuduje, keď bude mať Marek Sopkuliak
vybudovaný plot z betónových tvárnic. Pri tejto výstavbe sa bude realizovať aj odvodnenie
cesty.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili zaradiť vybudovanie chodníka do plánu výstavby
na budúci rok.
7. Kanalizácia
K tomuto bodu starosta uviedol, že zatiaľ je 46, 47 domácnosti pripojených, prichystaných na
pripojenie. Zatiaľ sú tri alebo štyri reklamácie, vyššie položená odbočka, nezrealizovaná
odbočka. Netreba si nechávať budovanie prípojky na koniec decembra, pretože ak sa
vyskytnú problémy, tak v tomto období sa bude ťažko robiť opravy.
Reklamácie sa priebežne riešia, len to nie je okamžitý proces. Stále nie sú doriešené
komunikácie, chodník. Realizátor má pocit, že sa to asi „samé“ opraví. To sa týka aj hlavnej
cesty, ktorá sa má údajne opravovať na „hotovo“ na budúci rok.
Ďalej starosta uviedol, že pripojiť sa na stokovú sieť sa má do konca roka, ale nie je to
v kompetencii jeho, ale každého odberateľa vody s dodávateľom a to je spoločnosť
Turčianska vodárenská spoločnosť a. s., Kuzmányho 25, 036 01 Martin (TURVOD). Toto
starosta zdôraznil, pretože sa na neho obracajú občania so sťažnosťami, žiadosťami... Toto
starosta alebo obec nerieši, všetky zmluvné vzťahy idú cez TURVOD. Starosta nemôže
vstupovať ani do občianskych vzťahov, pokiaľ sa to netýka majetku obce. Dokonca bol
obvinený, že zobral úplatok a „drží“ stranu niektorým občanom.
Každý, kto sa pripojí alebo nepripojí je len jeho vôľa. Obec nemá žiaden „profit“, ani starosta
a preto všetky reklamácie si musí riešiť každý sám, starosta to môže len sprostredkovať. Na
obecnej výveske je vyvesená „Výzva“ na pripojenie sa, možné dôsledky nepripojenia sa,
účtovanie vývozu žúmp od 1.1.2017, zákazy. Každá domácnosť mala doručené podklady na
pripojenie sa, nahlasovanie a tak je povinná konať. Nekonanie v tejto veci má za následok
priestupkové konanie, ktoré nebude viesť obec, ale príslušný správny orgán a to je Okresný
úrad v Martine, odbor životného prostredia, oddelenie ochrany vôd..
8. Rôzne: Vyhodnotenie Detský športový deň, Turnaj o pohár starostov obcí, Vatra, Beh
na Hôrky...
Starosta k tomuto bodu, bodom uviedol, že všetky akcie sa uskutočnili podľa plánu.
Poďakoval sa všetkým zainteresovaným, ktorí pomohli, boli účastní tých podujatí.
K tomuto bodu starosta pridal, že sa uskutočnilo územné konanie k optokáblu od firmy
OMSIT v Mošovciach. Realizácia tohto optokábla sa má uskutočniť na budúci rok. Potom už
budeme môcť riešiť vandalizmus kamerovým systémom.
9. Diskusia
Milan Levický sa opýtal na realizáciu MŠ, starosta odpovedal, že zatiaľ je projekt na stavebné
povolenie na posúdení na hygiene, pretože sa ho pýtal Peter Kopka, že keď sa nebude

realizovať MŠ, tak nech sa vybuduje cesta na Novej IBV. Starosta odpovedal, že MŠ sa bude
realizovať, ale až v budúcom roku a cesta v Novej IBV nemá s tým nič spoločné. Realizácia
cesty sa spomínala v júni na zastupiteľstve, že je pripravená firma, ktorá bude spolupracovať
s obcou pri podávaní žiadosti z eurofondov.
Anna Žiarová spomenula, že by chcela urobiť stretnutie s jubilantami, ale toto bude riešené
podľa aktuálneho stavu.
10.
Interpelácie
Neboli vznesené.
11.
Návrh na doplnenie uznesení
Neboli žiadne návrhy na doplnenie uznesení.
12.
Záver
Starosta poďakoval za účasť. Najbližšie zastupiteľstvo bude včas oznámené.

Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Rastislav Romančík
Dušan Schumichrast

Podpis starostu obce

Vyvesené: 27.10.2016
Zvesené:
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