OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 12.11.2014
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o kontrolnej činnosti
4. Rozpočet na rok 2015 a roky 2015 – 2017 - návrh
5. Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2012 o daniach z nehnuteľností - návrh
6. Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a poplatkoch - návrh
7. Doplnok č. 2 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy na prevádzku školských
zariadení - návrh
8. Zmluva „Spoločný obecný stavebný úrad Sučany“ návrh na schválenie
9. Žiadosť o súhlas s realizáciou stavby – Internet a digitálna televízia v obci Benice
10. Cintorín, kolumbárium, stromy, hrobové miesta
11. Rôzne: Voľby, Kanalizácia, Cvičná požiarna dráha...., Mikuláš
12. Protest prokurátora
13. Diskusia
14. Interpelácie
15. Návrh na doplnenie uznesení
16. Záver
Vyvesené: 08.11.2014
Zvesené:
Materiály k jednotlivým bodom sú zverejnené na webovej stránke obce: www.benice.sk
pod záložkou „Úradná tabuľa“.
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Zápisnica z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 12.11.2014
1. Otvorenie
Zastupiteľstvo otvoril starosta obce. Privítal prítomných, skonštatoval, že zastupiteľstvo je
uznášania schopné, nechýba žiaden poslanec. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová, za
overovateľov zápisnice Viliam Hajný a Rastislav Romančík. Poslanci nedoplnili program
rokovania, starosta obce vymenil body rokovania – bod číslo 12 presunul pred bod číslo 11.
Poslanci túto úpravu bodov rokovania odsúhlasili.
2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce skonštatoval, že prijaté uznesenia z minulého zastupiteľstva boli splnené.
Ostatné informácie o plnení budú predmetom rokovania ostatných bodov programu.
3. Správa o kontrolnej činnosti
Správa o kontrolnej činnosti bola predložená od kontrolórky obce Janky Jesenskej. Poslanci
obecného zastupiteľstva nepožadovali doplniť správu, neboli vznesené doplnky a zobrali ju na
vedomie.
4. Rozpočet na rok 2015 a na roky 2015 – 2017 – návrh
Starosta uviedol, že sa začal rozpočtový proces na budúci rok 2015 a na roky 2016 – 2017.
Dôležité je pre nás prijatie uznesenia, že obec nebude prijímať rozpočet obce v programovej
štruktúre. Čerpanie rozpočtu v roku 2014 bude predmetom spresnenia ku koncu novembra,
kedy už budú uhradené kapitálové výdavky. Celkové čerpanie bežných výdavkov v roku 2014
nepresahuje plán, preto korekcie nebudú veľké. Rozpočtovými úpravami sme čerpanie
v tomto roku spresnili až do dnešnej podoby. Ešte bude jedna úprava v decembri, kde bude
z rozpočtu odstránený výdavok na „odstupné“, nakoľko vo voľbách teraz v sobotu sa neudeje
žiadna zmena. Suma 4.200,- € sa použije na krytie kapitálový výdavkov alebo sa presunie do
rezervy obce.
Pri tvorbe rozpočtu na budúci rok nemusíme uplatňovať „dlhovú“ brzdu, nakoľko
EUROSTAT vyhlásil, že Slovenská republika spĺňa kritéria výdavkov verejnej správy
a nemusí sa uplatniť ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.
Rastislav Romančík vyslovil požiadavku na poskytnutie príspevku pre Klub RTT na rok
2015. Starosta odpovedal, že nech si Klub podá žiadosť do 30.11.2014, v zmysle zásad
„hospodárenie s finančnými prostriedkami obce“. Dnes (12.11.2014) podal žiadosť Jednota
dôchodcov Slovenska v Beniciach a v podstate dátum 30.11.2014 je posledným dňom do
kedy si podávajú žiadosti fyzické osoby, fyzické a právnické osoby zriadené na podnikanie.
Poslanci odsúhlasili uznesenie o tom, že obec nebude prijímať rozpočet v programovej
štruktúre. Ďalej odporučili Klubu RTT aj iným osobám , aby do konca novembra si podali
žiadosti na príspevky. Zároveň starosta odporučil, aby sa poslanci venovali rozpočtu, kde
môžu uplatňovať svoje pripomienky do najbližšieho zastupiteľstva, kedy sa bude
schvaľovať(10.12.2014).
5. Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2012 o daniach z nehnuteľností – návrh
Starosta k tomuto bodu uviedol, že „návrh“ je už vyvesený, ale chýbajú tam uvedené údaje
o lesných pozemkoch a chovných rybníkoch. Po konzultácií na Ministerstve financií
s lektorkou na seminári, toto musí byť vo VZN uvedené, lebo zákon nás (zastupiteľstvo)
nesplnomocňuje tieto pozemky vynechať. Preto táto verzia „návrhu“ VZN bude ako I. v II.
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verzii sa to upraví na zákonnú mieru, kde sa doplní hodnota aj sadzba za lesné pozemky
a rybníky. Dane zo stavieb v návrhu (garáže) ostávajú platné s verziou I.
Poslanci zobrali tento bod rokovania na vedomie
6. Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a poplatkoch – návrh
K tomuto „návrhu“ starosta uviedol, že v podstate ostáva na tej úrovni ako bol. Poplatok za
komunálny odpad (KO) je zatiaľ dostatočný, stačí pokrývať výdavky na vývoz. Nie je vedno
do kedy. Novelou zákona síce je možnosť uplatniť zľavy na vývoz KO, ale pre všetkých
obyvateľov, ktorí majú 62 a viac rokov. Po prepočte, keby sa schválila úľava 30 % ako bola
do roku 2012, tak by poplatok pre všetkých iných bol na úrovni 16 – 17 €. Je lepšie platiť 14
€ pre všetkých obyvateľov ako dať skupine 62 úľavu ale ostatní budú musieť nahradiť
výpadok.
Ďalej k tomuto bodu starosta uviedol, že sú takí obyvatelia, ktorí neseparujú, majú priložené
vrecia k smetnej nádobe. Na týchto doplácajú, tí ktorí sa snažia separovať. Bude sa
v budúcnosti vykonávať dozor nad počtom nádob a vriec dávaných do zberu.
Na konci novembra budú doručené faktúry, prepočítajú sa náklady na zber a poplatok 14 € na
osobu na rok sa potom zvýši alebo zostane.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.
7. Doplnok č. 2 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy na prevádzku školských
zariadení – návrh
Starosta uviedol, že tento doplnok je v orientačnej polohe, ktorý sa bude v priebehu vyvesenia
meniť, nakoľko ešte nie je schválený štátny rozpočet. Táto verzia je I. a v priebehu
schvaľovacieho procesu sa tieto sumy na jednotlivé subjekty budú meniť. V decembri na
zastupiteľstve sa tento Doplnok č. 2 uzatvorí.
8. Zmluva „Spoločný obecný stavebný úrad Sučany“ návrh na schválenie
Materiály na tento bod rokovania mali poslanci doručený. V tejto zmluve sú upravené vzťahy
na úseku stavebnom v zmysle obnovenej legislatívy.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasili zmluvu a starosta obce ju môže podpísať.
9. Žiadosť o súhlas s realizáciou stavby – Internet a digitálna televízia v obci Benice
Žiadosť na odsúhlasenie územného konania so stavbou mali poslanci doručenú. S vývojom
doby zriadenie takejto služby je pre obec potrebné a Slovak Telekom „kašle“ na obnovu
prípojky nového telekomunikačného kábla, kde by tieto služby boli obyvateľom obce
poskytované.
Keď to bude zrealizované, tak obec bude môcť využívať opto kábel, pravdepodobne
bezplatne, pri väčších rýchlostiach prenosu.
Opto kábel sa mal ukladať aj do kanalizačnej ryhy, ale kanalizácia sa realizuje už veľmi dlho,
tak kto prv príde, ten prv začne internetový prenos.
Neboli vznesené žiadne pripomienky a žiadosť bola odsúhlasená. Starosta obce môže zaslať
žiadateľovi výpis z uznesenia s kladným vyjadrením.
10. Cintorín, kolumbárium, stromy, hrobové miesta
Starosta k tomuto bodu uviedol, že hrobových miest na cintoríne zatiaľ dostatok, ale máme
dosť prisťahovaných ľudí. V budúcnosti sa voľné hrobové miesta rýchlo zaplnia a riešenie je
aj vo vybudovaní „kolumbária“, kde na malom priestore sa uložia urny s pozostatkami. Je
teraz na nás, či sa na budúci rok zahrnie do rozpočtu obce aj kolumbárium. Poslanci
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odsúhlasili vybudovanie. Výber tvaru, počtu, druhu bude predmetom jarného zastupiteľstva
po preskúmaní viacerých ponúk.
Starosta odpovedal na otázku Milana Levického. ako je to z pozemkom vedľa cintorína, že
vlani jednal s pánom Bučkom o možnom prevode na obec, ale k dohode zatiaľ nedošlo.
Strategicky už teraz treba riešiť budúcnosť.
Stromy. Smreky, ktoré boli vysadené začiatkom roka 2000, sa musia jednoznačne skrátiť,
výška aj šírka. Potom ich treba udržiavať v stálej veľkosti (4 – 5 m). Milan Levický sa podujal
zabezpečiť plošinu na skrátenie a starosta tiež preverí možnosť použitia plošiny. Stromy bude
orezávať Dušan Schumichrast. Realizácia by mali byť uskutočnená do marca.
12. Protest prokurátora
Starosta uviedol tento bod rokovania, kde prokurátor - ka napadol VZN č. 6/2009
o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce
Benice. V podaní od prokurátora sú uvedené všetky nezrovnalosti so zákonmi. Obecné
zastupiteľstvo vyhovelo v celom rozsahu protestu. Do 90 dní je potom povinné prijať nové
VZN , v ktorom majú byť napadnuté ustanovenia odstránené.
11. Rôzne:
Voľby,
K tomuto bodu starosta uviedol, že voľby sa uskutočnia už teraz v sobotu 15.11.2014 a budú
trvať do 20,00 a nie do 22,00. Voľby by nemali zmeniť doterajšie postavenie starostu a ani
poslancov. Je však dôležité, aby ľudia prišli voliť a preto treba urobiť všetky kroky k tomu,
aby účasť bola čo najväčšia, nech sú mandáty potvrdené čo najväčšou väčšinou. Starosta
poprial veľa šťastia a vyslovil presvedčenie, že všetky aktivity, brigády, ktoré doteraz
členovia zastupiteľstva sa musia odraziť vo voľbách. Každý občan, kandidát sa môže
zúčastniť aktivít obce, môže sa ukázať, čo vie robiť, či chce robiť. Je to každom z nich. Ľudia
si zvolia, koho budú chcieť a kto im vyhovuje.
Kanalizácia,
Asi sa blíži realizácia?! Áno v tomto storočí. Trocha na odľahčenie, povedal starosta. Dnes
prišiel mail z Turvodu, že z 20. novembra sa výber uchádzača na realizáciu, preložil na termín
26. novembra 2014. Starosta sa má zúčastniť aj so starostom z Rakova Patrikom Antalom na
otváraní obálok. Starosta vyslovil presvedčenie, že už teraz to bude na „konečno“.
Chodník,
Viliam Hajný sa opýtal na lavičku cez jarok, kde sa vychádza na stanicu, pretože je tam
vykopaná jama a lávka je preč. Starosta odpovedal, že obec Rakovo tam ide budovať bytovku,
je to ich pozemok. Oni si budú riešiť, čo na ňom budú mať. Ľudia, ktorí prechádzajú tým
smerom, budú musieť obchádzať, pretože tú lávku tam už obec Rakovo nechce
Cvičná požiarna dráha,
K tomuto bodu starosta povedal, že dnes boli vykopané jamy na koly. Cez víkend, aj keď je
volebná sobota, by ich bolo treba zakopať. Dušan Schumichrast navrhol pondelok 17.
novembra.
Ďalej uviedol, že bola začatá súťaž na dodávateľa na Detské ihrisko, ktorá sa uzatvorí
v piatok. Milan Levický sa opýtal na vývod vody zo záhrady p. Lahutu. Starosta odpovedal,
že tam bol urobený trativod. Tak, či tak sa to bude riešiť až v jarnom období. Zatiaľ to
nezavadzia pri realizácii Detského ihriska.
Mikuláš
Starosta uviedol tento bod, pretože do 6. decembra už zastupiteľstvo nebude. Poslanci sa
dohodli na sobote 6. decembra o 17,00 hodine.
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13. Diskusia
Neboli podané žiadne príspevky
14. Interpelácie
Neboli vznesené
15. Návrh na doplnenie uznesení
Neboli vznesené.
16. Záver
Starosta sa poďakoval za účasť. Pozval členov Obecného zastupiteľstva na posledné
zastupiteľstvo v tomto volebnom období na deň 10. decembra 2014 o 18,00 na obecnom
úrade.

Zapísal: Anna Žiarová

Overovatelia: Rastislav Romančík
Viliam Hajný

Podpis starostu obce:

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

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

Vyvesené: 20.11.2014
Zvesené:
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