OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 27.09.2017
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. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
5. Návrh na Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských
zariadení
6. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 03/2016 o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD a MŠ
Benice
7. Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií
8. Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia
9. MŠ Benice
10.

Komunikácie IBV

11.

Ponuka „Ručné maľované mapy“

12.

Rôzne:

13.

Interpelácie

14.

Návrh na doplnenie uznesení

15.

Záver

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 28.09.2017

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné,
prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová, za
overovateľov zápisnice Viliam Hajný a Rastislav Romančík. Program rokovania poslanci
obecného zastupiteľstva nedoplnili. Starosta ospravedlnil hlavného kontrolóra obce Janku
Jesenskú, ktorá sa nemôže dostaviť z dôvodu pracovných povinností.
2. Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode starosta obce skonštatoval, že uznesenia z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú
priebežne plnené. Nebola splnená podmienka obecného zastupiteľstva koncom augusta, ktoré

malo byť k vypracovanej projektovej dokumentácií ku komunikáciám Nová IBV, pretože PD
bola dodaná len včera. Toto bude samostatným bodom rokovania.
3. Správa o kontrolnej činnosti
Bola predložená poslancom na posúdenie, ktorí nemali pripomienky a zobrali ju na vedomie
4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok nebol prerokovaný na júnovom zastupiteľstve, pretože
nebol zverejnený 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Tento plán bol zverejnený na
pripomienkovanie v mesiaci júl. Neboli vznesené pripomienky zo strany verejnosti. Na rokovaní
obecného zastupiteľstva neboli vznesené pripomienky a poslanci obecného zastupiteľstva ho
schválili v predloženej podobe.
5. Návrh na Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských
zariadení
Tento návrh je predložený z dôvodu zriadenia materskej školy, kde je potrebné navŕšiť rozpočet.
Zatiaľ je materská škola zaradená do siete škôl pod obcou, ale v nasledujúcich mesiacoch bude
v zmysle legislatívy zaradená ako „Spojená základná škola s materskou školou Benice“. Tento
„Návrh“ je v polohe informatívnom, nakoľko prebieha zverejnenie na pripomienkovanie.
Financovanie MŠ je potrebné upraviť, nakoľko činnosť začala až 11.9.2017, sú dvaja
pedagogický zamestnanci, upratovačka a kuchárka na polovičný úväzok. Bolo potrebné vybaviť
MŠ rôznymi pomôckami, technickým vybavením.
V mesiaci október prebehne vyradenie MŠ zo siete škôl a opätovné zaradenie do Spojenej
základnej školy s materskou školu.
6. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 03/2016 o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD a MŠ
Benice
Doplnok č. 1 je potrebné schváliť z titulu čiastočného financovania rodičmi pobyt dieťaťa v MŠ.
Rozsah je stanovený v sume 10 – 20 €. V okolitých obciach je poplatok 10,00 €.
„Návrh“ je v polohe informatívnom, nakoľko prebieha zverejnenie na pripomienkovanie.
7. Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií
K tomuto „Návrhu“ starosta povedal, že naša obec je zaradená v projekte DCOM, ktorý rieši
elektronickú podateľňu – komunikáciu obce s fyzickými a právnickými osobami. Nakoľko
systém je prepojený s rôznymi registrami, kde sa uvádzajú osobné údaje, je potrebné s týmito
údajmi nakladať v zmysle príslušnej legislatívy. Týmto nie sú dotknuté povinnosti a práva osôb,
ktorí vykonávajú elektronické služby prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.
„Návrh“ je v polohe informatívnom, nakoľko prebieha zverejnenie na pripomienkovanie.
8. Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia
Boli predložené materiály k plneniu rozpočtu k 26.9.2017, presuny v jednotlivých kapitolách.
Navŕšenie rozpočtu o 21,- tisíc pre MŠ Benice na činnosť do konca roka. Na chodník z budovy
ZŠ II. stupeň do ZŠ I. stupeň sa pridáva na transfer cca 3,2,- tis. € na čiastočne financovanie.
Ďalej je položka necelých 4,- tis. € ročne za hydraulické vyregulovanie rozvodov ústredného
kúrenia v areáli ZŠ. Celková faktúra je na necelých 40,- tisíc zmluvne určená na splátky počas 10
rokov.
Na strane príjmov je predpoklad navŕšenie cca o 10,- tis. € zo 176 na 186,- tis. €.
Presuny medzi položkami obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie a schválilo navŕšenie
rozpočtu pre MŠ.
9. MŠ Benice
V tomto bode starosta obce informoval zastupiteľstvo o kolaudácii, ktorá prebehla 22.8.2017.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (hygiena) dal pripomienky, lebo nebola zmeraná
kroková nepriezvučnosť a optimalizácia denného a umelého osvetlenia. Toto malo byť zmerané
na druhý deň, ale firma, ktorá to mala urobiť, tak jej zamestnanec skolaboval. Starosta vybavoval
iných technikov. Súdny znalec z odboru hluku a vibrácií z Bratislavy spochybnil požiadavku
z hygieny, lebo takéto meranie krokovej nepriezvučnosti sa vykonáva medzi miestnosťami,
poschodiami pri dvoj a viac triednych budovách. Takéto stanovisko dostal starosta aj od iných
„zvukárov“.
Starosta požadoval od hygieny, aby si zmerali sami tieto parametre, tak odpoveď bola, že to
nemerajú.

Pretože MŠ bolo nutne otvoriť do 15.9., tak sa vybavoval spôsob, ako mať právoplatné
kolaudačné rozhodnutie. 30.8.2017 bolo kolaudačné rozhodnutie správoplatnené s podmienkou
skúšobnej prevádzky do doby dvoch rokov s odstránením nedostatkov – optimalizácia denného
a umelého osvetlenia a zmeranie krokovej nepriezvučnosti.
Od 4.9. sme začali činnosť MŠ – nákupy vybavenia, personálne zabezpečenie, nábor detí
s otvorením od 11.9. Do 15.9. bolo zapísaných 15 detí z toho 7 predškolákov. S týmito deťmi
ideme do štatistiky pre financovanie MŠ od 1.1.2018. Celkový príjem z podielových daní na rok
2018 bude cca 45,- tis. €.
Zatiaľ stále prebieha zariaďovanie, vybavenie internetom, interaktívna tabuľa, nábytok, hračky,
didaktické pomôcky...
Keď bude zápis na budúci rok, tak hádam bude väčší záujem rodičov o zápis do MŠ, lebo
nebudeme v takom časovom strese a každý rodič bude uvažovať o efektívnom umiestnení
svojich detí.
Požiadavka hygieny bolo aj na detské ihrisko, kde sa budú deti hrať. Starosta odpovedal, že
v areáli, ktorý má cca 2 ha. Samozrejme, že detské ihrisko bude realizované v budúcnosti, ale
v tomto roku sme ho nemohli vybudovať. Obec mala veľa výdavkov – zastávka, chodník
dofinancovanie MŠ... Zatiaľ deti využívajú detské ihrisko pri Turci a na Pastierisku.
Najneskoršie v novembri bude vyhlásená výzva na detské ihriská a teraz už sa obec prihlási, lebo
v minulej výzve sme nereagovali z titulu nevybudovanej MŠ.
Meranie požadované od hygieny bude riešené v budúcnosti. Tak isto budeme riešiť zateplenie
budovy MŠ aj strechy, terasy. Tiež sa bude riešiť vykurovanie MŠ z centrálnej kotolne, nakoľko
je teraz vykurovanie priamo výhrevné prostredníctvom elektrických konvertorov. Cez zimu bude
vypracovaná PD na vykurovanie.
10.
Komunikácie IBV
Len včera bola doručená PD. Celková suma je cca 178,- tis., kde je započítaný aj náklad na úver
v sume cca 22,- tis. V rozpočte sú započítané všetky položky, ale my už máme podložie
vybudované. Celková cena bude stanovená podľa skutočných vykonaných prác zapísaných
v stavebnom denníku. Predpoklad realizácie je marec – máj 2018. Úverové krytie je vybavené,
spoluúčasť obce je možná v sume, ktorá bude určená rozpočtom. Refinancovať výstavba bude
možno aj zo zdrojov z MAS-ky. Pokiaľ by sme išli na plný úver tak ročná splátka by bola cca
17,- tis. €, ale to bude predmetom riešenia rozpočtu budúceho roka.
Pred zimou upraví komunikácie na Novej IBV Rastislav Romančík. Tak isto upraví parkovisko
pri ZŠ Benice.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie vypracovanú PD, financovanie zákazky,
k termínu realizácie
11.
Ponuka „Ručne maľované mapy“
Starosta k predloženej ponuke vysvetlil spôsob objednávaniu počtu vytlačených máp. Obrázky
poskytnú deti zo základnej školy a najlepšie budú vybraté do mapy. Najlacnejšia sada máp je
Typ V – 95 ks plus dve nástenné mapy v cene 360,- €.
Poslanci obecného zastupiteľstva neodsúhlasili ponuku.
12.
Rôzne:
Hasiči
K tomuto bodu starosta uviedol, že sa podala žiadosť na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice
v termíne do 31.8.2017. V rekonštrukcii je zahrnuté výmena strešnej krytiny za medenú, sociálne
zariadenie, prípojka vody, výmena okien a dverí, zvýšenie podhľadu. Celková alokácia zdrojov
v I. kole je 10,- miliónov €. Ak nedostaneme v I. kole, tak bude II. kolo.
K 15.9. sa podávala aktualizácia zaradenia do kategórie „C“.
Bolo odoslané vyúčtovanie dotácie na DHZ v sume 1400,- €
Dušan Schumichrast sa opýtal na skladovanie zariadení obce v Hasičskej zbrojnici, keď príde
auto. Starosta odpovedal, že skladový kontajner stojí zhruba 2500 – 3000,- €, kde sa tieto
zariadenia môžu presťahovať. Skladový kontajner sa postaví za obecný úrad, toto bude riešené
v rozpočte na budúci rok.
Bezdrôtový rozhlas:
Bol zhorený napäťový zdroj na vysielači. Starosta bol požiadaný o vytvorenie ďalších „hniezd“
na rozhlas, pri Harazine a v strednej komunikácií Nová IBV. Rozšírenie bude stáť asi 1700,- €

Merač rýchlosti:
Anna Žiarová požiadala o umiestnenie merača rýchlosti na križovatke od Valče, tak ako je to
v Príbovciach. Bolo vysvetlené, že tento merač má len charakter upozornenia, nemá vplyv na
represiu. Obec ho len vyfinancuje, ale nič z toho nemá. Rýchlosť, ktorú prekračujú vodiči je len
na ich charakteroch. Represiu musí vykonávať polícia, ktorá má na to príslušné oprávnenie. Obec
minie finančné prostriedky a bezcharakterní vodiči budú súťažiť, kto dosiahne najväčšiu rýchlosť
pred meračom.
Dušan Schumichrast: vodiči z Valče sa sťažujú, že nevidia na priechod pre chodcov pri lávke cez
Valčianku. Starosta odpovedal, že tabuľa uzatvorená obec je pri cintoríne, odkiaľ majú ísť vodiči
päťdesiatku. Samozrejme, že keď sa vrútia do križovatky osemdesiatkou, tak majú malý čas na
posúdenie vjazdu do križovatky. Pri päťdesiatke sa to dá celkom dobre stihnúť. Starosta
zopakoval, že všetko je na charakter vodičov, ktorí sú hlavní porušovatelia predpisov a nie obec,
ktorá nemá oprávnenie na „inžiniering“ riešenia nedisciplinovanosti vodičov.
13.
Interpelácie
Milan Levický opätovne požiadal starostu obce o riešenie prechádzajúcich chodcov pri priechode
pre chodcov pri Romančíke, nech sa tam postaví školník, nejaká služba v rannej špičke. Starosta
odpovedal, že toto už bolo riešené v minulosti a polícia tam každé ráno vykoná hliadku. Nie je
v kompetencii starostu obce, školníka, riaditeľa, aby regulovali dopravu a hlavné rýchlosť
nezodpovedných vodičov. Spomaľovacie semafory, merače rýchlosti, reguláciu dopravy nemá na
starosti obec, starosta, ale správca cesty, polícia SR, ale hlavne vodiči sú povinný dodržiavať
rýchlosť, dopravné značenie a byť ohľaduplní voči chodcom a iným účastníkom cestnej
premávky.
14.
Návrh na doplnenie uznesení
Neboli vznesené
15.
Záver
Starosta poďakoval za účasť

Zapísal:

Anna Žiarová

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

Overovatelia: Viliam Hajný

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

Rastislav Romančík

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

Podpis starostu obce

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

Vyvesené: 18.10.2017
Zvesené:

