OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 17.09.2014
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. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
5. Audit účtovnej závierky za rok 2013
6. Plnenie rozpočtu za rok 2014 k 31.8.2014
7. Rozpočtové opatrenia
8. PHSR na roky 2014 – 2020
9. Komunálne voľby 2014
10. Rôzne: Kanalizácia, Cvičná požiarna dráha, .....
11. Diskusia
12. Interpelácie
13. Návrh na doplnenie uznesení
14. Záver
Vyvesené: 12.09.2014
Zvesené:
Materiály k jednotlivým bodom sú zverejnené na webovej stránke obce: www.benice.sk
pod záložkou „Úradná tabuľa“.

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 17.09.2014
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné,
prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny. Za zapisovateľku
zápisnice bola určená Anna Žiarová. Za overovateľov zápisnice boli určení Viliam Hajný
a Rastislav Romančík. Poslanci obecného zastupiteľstva nedoplnili Program rokovania
o ďalšie nové body.
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. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
K tomuto bodu rokovania starosta uviedol, že sa jedná o odložený bod rokovania z minulého
zastupiteľstva. Pretože tento plán už bol vyvesený 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva, tak sa dáva na schválenie. Poslanci obecné zastupiteľstva nedoplnili plán
o ďalšie kontrolné činnosti a schválili ho v predloženej podobe.
5. Audit účtovnej závierky za rok 2014
Starosta k tomuto bodu uviedol, že audit účtovnej závierky bol vykonaný v zmysle zákona
o obecnom zriadení audítorom, ktorý vykonáva audit na obci už štvrtý rok. Naša obec kvôli
základnej škole vykonáva aj audit konsolidovanej účtovnej závierky a tak suma za vykonaný
audit je vyššia ako pre porovnateľne veľkú obec podľa počtu obyvateľov.
K tomuto bodu starosta uviedol, že nepredkladal zastupiteľstvu „Výročnú správu za rok
2013“, ktorá je však pre nich aj verejnosť zverejnená na webovej stránke obce. Výročnú
správu tiež overuje audítor.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali správy audítora na vedomie.
6. Plnenie rozpočtu za rok 2014 k 31.8.2014
K tomuto bodu starosta uviedol, že podľa predložených tabuliek obec plní rozpočet v zmysle
plánu. Čerpanie obce je pod hranicou 50 %, ale to je spojené s nepriaznivým počasím, pretože
sa nedá vykonávať vonkajšia údržba priestranstiev. Starosta skonštatoval, že snáď sa počasie
ukľudní, tak aby sa mohli vykonať všetky naplánované práce.
Na základe predloženého plnenia rozpočtu sa nebudú vykonávať žiadne zmeny ani presuny.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali Čerpanie rozpočtu k 31.8.2014 na vedomie.
7. Rozpočtové opatrenia
Starosta uviedol, že „rozpočtové opatrenia“ sa vykonávajú len z titulu navŕšenia príjmových
položiek a to Dohodovacie konanie pre Základnú školu o 20 tis. € a navŕšeniu kapitálového
rozpočtu o 12 600,- € na výstavbu Detského ihriska na Cvičnej požiarnej dráhe... Tieto príjmy
budú zároveň aj výdavkami rozpočtu, preto neovplyvnia výsledok hospodárenia obce.
Celkové navŕšenie príjmov a výdavkov je v sume 32 600,- €.
Poslanci obecného zastupiteľstva tento bod rokovania zobrali na vedomie.
8. PHSR na roky 2014 – 2020
Program hospodárskeho sociálneho rozvoja (PHSR) na rok 2014 – 2020 je základný manuál
na čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie. Začiatkom augusta boli občanom doručené
„dotazníky...“, v ktorých mali obyvatelia obce popísať jednotlivé údaje podľa predtlače. Do
dnešného dňa sa vrátilo 51 kusov dotazníkov, napriek urgenciám v rozhlase. Tieto dotazníky
slúžia na čo najlepšie naprogramovanie ďalšieho obdobia. Toto programovanie je pre obec

najlepšie, pokiaľ má od obyvateľov spätnú väzbu, čiže čím viac vrátených dotazníkov, tým
lepšia odozva. Samozrejme, že požiadavky musia byť reálne, reálne možnostiam obce.
PHSR by mala vykonávať agentúra z Turčianskych Teplíc, ktorá vypracovala „dotazníky...“
suma za vypracovanie je 500,- €, čo je oproti PHSR 2007 – 2013 veľmi „slušná“ suma,
pretože vtedy sme platili vyše 2 000,- €. Prílohou k tomuto bodu rokovania je aj návrh
zmluvy.
Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili, že PHSR na roky 2014 – 2020 bude vykonávať
RRA Stred Turčianske Teplice.
Ďalej starosta požiadal poslancov, ktorí ešte dotazníky neodovzdali, tak nech tak urobia do
piatku, tak aby bola aspoň 20 % úspešnosť vrátenia.
9. Komunálne voľby 2014
Starosta pripomenul poslancom obecného zastupiteľstva termín odovzdania kandidátnych
listín, ktorý je 21.9.2014 do 24,00 zapisovateľke Miestnej volebnej komisie, ktorá bude
prijímať kandidátky osobne od splnomocnencov politických strán alebo petície nezávislých
kandidátov. Všetky materiály sú vyvesené na obecnej výveske, na webovej stránke obce. Ak
by sa niekto pýtal na postup predkladania, tak ho treba odporučiť na príslušné stránky
ministerstva vnútra, obecnú webovú stránku, obecnú vývesku alebo aj starostu obce. Starosta
pripomenul, že volí sa päť poslancov a jeden starosta.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.
10. Rôzne:
Kanalizácia:
K tomuto bodu starosta spomenul, že posledná verzia postupu pri budovaní kanalizácie je
vyvesená na webovej stránke obce a nie sú známe nové skutočnosti, ktoré by nás potešili.
Stále je to v rovine „harmonogramu“ – ukončenie výberu dodávateľa prác je plánované na
11/2014. Generálny riaditeľ Turvodu pred dvomi týždňami spomenul nezáväzne, že zatiaľ sa
nič v súťaži neuskutočnilo a nové informácie budú podané. Má sa opäť začať iniciatíva zo
strany starostov Aglomerácie, aby sa veci pohli, tak ako to bolo 6.9.2013 a 13.2.2014, keď sa
starostovia zúčastnili rokovania na Ministerstve životného prostredia a ÚVO v Bratislave.
Cvičná požiarna dráha:
Starosta dal zohnať prasiatko Viliamovi Hajnému, pretože sa mala uskutočniť brigáda
27.9.2014. Podľa vývoja počasia nebude táto sobota bez dažďa, takže sa brigáda musí zrušiť.
To už bude tretia v poradí, pretože sa neuskutočnila 16.8., 29.8.. Len drevo na kolovú ohradu
sa doviezlo 22.8. Zem na vyrovnanie sa doviezla minulý týždeň a aj to len sedem fúr, ale aj
tak sa nedá spracovať, lebo je stále mokro. Starosta dal na zváženie termín uskutočnenia. Po
zvážení všetkých skutočností sa zastupiteľstvo dohodlo na brigáde v termíne 11.10.2014.
Prasiatko sa bude piecť v Kláštore, bude sud piva a Ján Plaštiak sľúbil kozľa. Na brigáde sa
bude sa robiť kolová ohrada okolo Detského ihriska a zároveň sa vyrovná aj táto plocha. Tiež
sa bude vyrovnávať Cvičná požiarna dráha. Len na tieto práce bude treba, aby nepršalo.
Dane z nehnuteľností:
Starosta zhodnotil výber daní a poplatkov za rok 2014, kde skonštatoval, že dlžná suma je vo
výške cca 584 €. Nakoľko daňovníci si nesplnili povinnosť, tak v zmysle zákona bude musieť
vydať rozhodnutia o nesplnení povinností, kde základná suma sankcie je 5,- €.
Turnaj starostov
Starosta vyhodnotil turnaj ako úspešný z hľadiska našej obce, lebo po dvanástich rokoch sme
opäť boli prví.
Z hľadiska prípravy a uskutočnenia vyslovil nespokojnosť, pretože sme sa dva mesiace
„handrkovali“, či Hodslavice áno alebo nie a nakoniec neprišli. Tiež mala byť zábava, ktorú
mala usporiadať TJ a nakoniec ju urobil bez ohlásenia Ján Gomola v Penzióne.
Starosta ešte poďakoval hráčom obce, všetkým, ktorí sa podieľali na reprezentácii obce.
Posedenie s jubilantmi

Starosta pridal do rozpravy túto tému, nakoľko toto posedenie bývalo v novembri. Anna
Žiarová má určiť termín, zabezpečiť pozvánky a miesto.
Beh na Hôrky:
Tento bod doplnil v rozprave Rastislav Romančík. Starosta v krátkosti spomenul organizáciu
a spoluprácu s RTT Benice, kde obec dala darčekové predmety účastníkom podujatia.
Podujatie malo dobrý priebeh a účasť pretekárov oproti vlaňajšiemu roku kedy sa zúčastnilo
56 pretekárov, tak tento rok sa zúčastnilo 98 pretekárov v hlavnej kategórii. Tento ročník sa
uskutočnil aj beh kategórie žiakov ako rozlúčka s prázdninami. Zastupiteľstvo so starostom
obce skonštatovali, že Beh na Hôrky je pekným športovým a spoločenským podujatím, ktoré
dáva našu obec do popredia a aj ju zviditeľňuje v rámci okresu, ale aj kraja, lebo je súčasťou
atletickej ligy. Na záver starosta poďakoval organizátorom, zúčastneným osobám z obce, a
z iných končín za zdarný priebeh podujatia a vyslovil podporu od obce aj v budúcnosti.
Vyzdvihol, že podujatia sa zúčastnila Lucia Klocová – olympionička SR aj s trénerom
Pavlom Sloukom, celý pretek odmoderoval pán Ferenčík, ktorý spríjemňoval a oboznamoval
prítomných s jednotlivými pretekármi. Pán Jaroslav Meriač, športovec a fotograf z Valče tiež
vysoko hodnotil podujatie. Celkovo podujatie má úspech aj v budúcnosti.
11. Diskusia
Starosta obce k tomuto bodu spomenul konanie ďalšieho zastupiteľstva, tesne pred voľbami,
pretože treba odsúhlasiť viacero noriem VZN DzN, KO, rozpočet a podobne. Tak termín na
konanie zastupiteľstva vychádza na 12. novembra.
12. Interpelácie
Neboli vznesené
13. Návrhy na doplnenie uznesení
Neboli podané
14. Záver
Starosta poďakoval obecnému zastupiteľstvu za účasť a zatiaľ ďalšie zastupiteľstvo sa
uskutoční 12. novembra 2014. Keďže kandidátne listiny sa odovzdávajú do 21.9.2014 do
24,00 zapisovateľke miestnej volebnej komisie a všetci poslanci spolu so starostom si podali
opätovnú kandidatúru, tak všetkým poprial zdar v nasledujúcich voľbách.
Zapísal: Anna Žiarová

Overovatelia: Rastislav Romančík
Viliam Hajný

Podpis starostu obce:

Vyvesené:
Zvesené:
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