OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 10.12.2014
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční
ZÁVEREČNÉ ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO FUNKČNOM OBDOBÍ 2010 - 2014

Program rokovania

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
4. Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2012 o daniach z nehnuteľností - návrh
5. Doplnok č. 2 k VZN č. 01/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku
školstva na rok 2015
6. Rozpočtové opatrenia
7. Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
8. Návrh rozpočtu na rok 2015 a rozpočtové roky 2016 a 2017, Stanovisko hlavného
kontrolóra
9. PHSR na roky 2014 - 2020
10.

Rôzne: Kanalizácia, ukončenie roka, Novoročný ohňostroj, Omsit – optokábel,

osvetlenie....
11.

Diskusia

12.

Interpelácie

13.

Návrh na doplnenie uznesení

14.

Záver
Vyvesené: 05.12.2014
Zvesené:

Materiály k jednotlivým bodom sú zverejnené na webovej stránke obce: www.benice.sk
pod záložkou „Úradná tabuľa“.
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Zápisnica zo „záverečného“ Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 10.12.2014

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce, privítal prítomných na poslednom zastupiteľstve vo
funkčnom období 2010 - 2014. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za
overovateľov zápisnice boli určení Viliam Hajný a Milan Levický, za zapisovateľku bola
určená Anna Žiarová. Ospravedlnil Rastislava Romančíka, ktorý sa má zúčastniť na
zastupiteľstve neskôr. Poslanci nedoplnili body rokovania.
2. Kontrola plnenia uznesení
K tomuto bodu skonštatoval, splnenie uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. Poslanci
obecného zastupiteľstva zobrali tento bod na vedomie.
3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015,
Starosta sa opýtal členov obecného zastupiteľstva, či majú nejaké pripomienky, či dopĺňajú
o nové kontroly. Neboli vznesené pripomienky. Starosta skonštatoval, že Plán kontrolnej
činnosti bol vyvesený na obecnej výveske minimálne 15 dní pred konaním zastupiteľstva
a neboli vznesené pripomienky zo strany verejnosti. Poslanci obecného zastupiteľstva
schválili Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.
4. Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2012 o daniach z nehnuteľností – návrh
Starosta skonštatoval, že na minulom zastupiteľstve už bola rozprava. Jedná sa len
o legislatívno – technické podmienky v zmysle novely zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach z nehnuteľností v znení neskorších zmien a doplnkov. Návrh VZN spĺňa podmienky
vyvesenia minimálne 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo
prijalo tento návrh.
5. Doplnok č. 2 k VZN č. 01/2013 o financovaní originálnych kompetencií na úseku
školstva na rok 2015
Starosta skonštatoval, že na minulom zastupiteľstve už bola rozprava. Včera (poznámka
9.12.2014) bola zverejnená prognóza podielových daní na rok 2015, preto vykonával úpravy
v rozdelení výdavkov na originálne kompetencie, ktoré neboli v návrhu premietnuté. Upravil
sa počet žiakov o veku 5 – 15 rokov z 33 na 38, kde sa zmenila položka výpočtu. Celkové
výdavky na originálne kompetencie obce na úseku školstva na rok 2015 budú v sume 57 815,€. Tieto výdavky budú premietnuté v rozpočte na rok 2015.
Zastupiteľstvo prijalo tento doplnok č. 2. v upravenom rozsahu.
6. Rozpočtové opatrenia
K tomuto bodu starosta uviedol, že ho musel upravovať ešte včera, nakoľko bola zverejnená
úprava rozpočtu podľa V_4 na prenesené kompetencie na úseku školstva s dohodovacím
konaním z októbra 2014. Celkové rozpočtové opatrenia č. 04/2014 budú v sume 18 498,- €
a celkové príjmy a výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva bude v roku
2014 436 429,- €.
Ostatné výdavky a príjmy na rok 2014 sa zatiaľ nemenia, nakoľko v čerpaní pokračujeme
podľa plánu a celkové hospodárenie obec za rok 2015 bude prebytkové.
Rozpočtové opatrenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie.
7. Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
K tomuto bodu starosta na úvod uviedol, že nezvolával komisiu na ochranu verejného záujmu,
nakoľko sa jedná o posledné zastupiteľstvo v tomto období.
Hlavný kontrolór obce: návrh na odmenu je v sume 10 % z platu, čo činí 152,- €
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Poslanci obecného zastupiteľstva: vlani boli odmeny v sume 185,- €. Nakoľko sa jedná
o posledné zastupiteľstvo, tak návrh je 200,- €
Starosta obce: návrh na úpravu platu na mesiac december 2014 je 1,7 násobku platu, čo je
2 088,- €, na mesiac január 2015 je 1,3, násobku platu, čo je 1 597,- € v zmysle § 4 ods. 2
zákona č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.
Poslanci schválili navrhované odmeny pre hlavného kontrolóra, poslancov a úpravu platu
starostu na mesiac december 2014 a január 2015.
8. Návrh rozpočtu na rok 2015 a rozpočtové roky 2016 a 2017, Stanovisko hlavného
kontrolóra obce
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že v novembri sme už prijali uznesenie, že obec nebude
pripravovať rozpočet v programovom zložení. Na základe zverejnenia prognózy včera
(9.12.2014) sa zvýšili príjmy z podielových daní o sumu 4460,- € na celkovú sumu 144 460,€. Zároveň sa upravili výdavky na SŠZ o sumu 3 480,- €, ktorá bola premietnutá vo
výdavkoch. V kapitálových výdavkoch sa premietnu výdavky na rozvoj obce v sume 15 tis. €,
na bližšie nešpecifikované výdavky. Preto rozpočet na rok 2015 bude prebytkový cca 3 740,€ miesto cca 18 500,- €. Touto úpravou sa sleduje možný dopad hospodárenia verejnej správy
SR, tak aby sme mohli v budúcom rozpočtovom období 2016 mohli použiť rozpočet z úrovne
roku 2015.
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie „Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra obce“, ktorý
odporúčal „rozpočet“ schváliť!
Zastupiteľstvo po spomenutých úpravách rozpočet na rok 2015 schválilo ako záväzný a na
roky 2016 a 2017 ako informatívny.
9. PHSR na roky 2014 – 2020
K tomuto bodu starosta uviedol, že z titulu nedostatku času nemohol tento PHSR
pripomienkovať. To isté konštatovali aj poslanci obecného zastupiteľstva. Preto zobrali tento
„návrh“ len vedomie, stým, že schvaľovať sa bude na I. zastupiteľstvo v roku 2015 aj
s pripomienkami. Úhrada v sume 500,- € bude vykonaná v tomto roku, pretože práca na
PHSR je už vykonaná.
10. Rôzne: Kanalizácia, ukončenie roka, Novoročný ohňostroj, Omsit – optokábel,
osvetlenie
Kanalizácia
26.11.2014 sa starosta obce zúčastnil na výberovom konaní na Turvode, kde najnižšiu cenu na
vybudovanie kanalizácie Aglomerácie Príbovce ponúklo konzorcium firiem, ktorú
zastrešovala firma Hydroekol Dolný Kubín. Výsledky výberového konania ešte idú na
preskúmanie na Ministerstvo životného prostredia. Zároveň starosta obce informoval
zastupiteľstvo, že možno na budúci rok sa bude realizovať oprava cesty E519 od nadjazdu
z Príboviec do Ležiachova, ktorá sa mala realizovať v roku 2013.
Starosta vyslovil nádej, že „naša“ kanalizácia sa už konečne začne realizovať.
Ukončenie roka
Tak ako v obvykle v minulosti. Občanom budú doručené kalendáre, s cestovnými poriadkami
a harmonogramom vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu.
Novoročný ohňostroj
Uskutoční sa desať minút po polnoci na Pastierisku
Osvetlenie
Vianočné osvetlenie sa urobí cez najbližší víkend, buď v sobotu alebo v nedeľu. Starosta sa
dohodne s niekým, s ktorým sa toto osvetlenie urobí.
Omsit- optokábel
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Starosta oznámil poslancom, že 29.12.2014 sa uskutočnilo v Príbovciach stretnutie
s predstaviteľmi firmy Omsit, kde sa dohodlo na budovaní optokáblovej sieti v obciach
Benice, Príbovce, Rakovo a Valča. Keď bude tento kábel zrealizovaný, tak obyvatelia obce sa
budú môcť napojiť na internet, televíziu. Obec tento optokábel bude využívať na „kamerový
systém“, pretože došlo k ukradnutie elektrickej rozvodni na prístrešku pre cyklistov pri lavici
cez Turiec. Rozvodňa vydržala od decembra 2012 do nedele, pondelka tento týždeň. Je to
veľmi neseriózne jednanie od zlodeja, pretože táto rozvodňa má slúžiť všetkým obyvateľov
tejto obce, hasičom pri čerpaní vody zo studne. Možnože zlodej bude potrebovať „služby“,
ale sa to zdrží pretože rozvodňa nebude hneď po ruke. Preto po zrealizovaní optokábla
budeme musieť vybudovať aj kamerový systém na odhaľovanie páchateľov.
Vývoz komunálneho odpadu
Starostovi bol doručený harmonogram na vývoz odpadu, kde na budúci rok sa začína vyvážať
až 9. januára 2015, čo je od posledného vývozu asi tri týždne. Separovaný zber sa bude
vyvážať miesto stredy v utorok.
Harmonogram vývozu dostanú obyvatelia do domácnosti
11. Diskusia
Dušan Schumichrast navrhol konanie Mikuláša do Jedálne ZŠ Benice. Starosta odpovedal, že
to stojí za úvahu, ale bude to predmetom prejednávania v budúcnosti. Treba však zvážiť
všetky okolnosti pre a proti. Možno sa to bude spájať s punčom, trhmi a podobne, ale zváži sa
to v budúcom roku.
12. Interpelácie
Neboli vznesené
13. Návrh na doplnenie uznesení
Neboli doplnené
14. Záver
Starosta poďakoval za štvorročnú činnosť, súčinnosť pri riadení obce. Správu o činnosti –
odpočet za štvorročné obdobie bude zverejnený na webe. Viliam Hajný podotkol, že ľudia
v obci sú asi spokojní s vedením obce, nakoľko sme boli opätovne potvrdení – starosta obce
aj poslanci. Starosta odpovedal, že je to veľký záväzok aj na ďalšie obdobie, tak aby sme
mohli opätovne konštatovať všeobecnú spokojnosť.
V zmysle zákona o používaní symbolov Slovenskej republiky na záver skončenia funkčného
obdobia bola spustená hymna Slovenskej republiky.
Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Viliam Hajný

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

Milan Levický ..............................................

Podpis starostu obce:

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

Vyvesené: 21.12.2014
Zvesené:
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