ZASTUPITEĽSTVO ZO DŇA 24.10.2007
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5.

OZNÁMENIE O KONANÍ
PREZENČNÁ LISTINA
ZÁPISNICA
UZNESENIE
VZN Č. 01/2007

PRÍLOHY:
• TABUĽKA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA I. AŽ III. ŠTVRŤROK
• PRIHLÁŠKA DO ZMOPOZ, STANOVY
• MALOTRAKTOR – PONUKOVÝ LIST
• EURO DOTÁCIE – ZŠ, ZMLUVA O DIELO, CENOVÁ PONUKA
• ČOV 5000 EO PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
• GEOMETRICKÝ PLÁN POZEMKOV PRI VALČIANKE NA
MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE S RODINOU PIVKO
• VYTYČOVACÍ NÁČRT S OBJEDNÁVKOU NA
MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE P. MÔCOVÁ
• POZNÁMKY K ZÁPISNICI

OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce ,že
dňa 24.10.2007 o 18- tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční
zasadnutie obecného zastupiteľstva

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o plnení rozpočtu za I. až III. štvrťrok 2007
4. Rozpočtové opatrenia
a) Združenie miest a obcí pre využívanie obnoviteľných zdrojov
b) Malotraktor – bioodpad
c) Euro Dotácie - ZŠ
d) Mini športoviská ZŠ
5. Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov
6. Krízový štáb obce
7. Rôzne:
a) Kanalizácia, ČOV - informácia
b) Odpredaj pozemkov
c) Výstavba lávky a chodníka
d) Majetko-právne vysporiadanie p. Môcová, Ing. Bučko
e) Zimná údržba
f) Jubilanti
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

Starosta obce : Ing. Milan Remšík
V Beniciach : 21.10.2007

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 24.10.2007

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o plnení rozpočtu za I. až III. štvrťrok 2007
4. Rozpočtové opatrenia
a) Združenie miest a obcí pre využívanie obnoviteľných zdrojov
b) Malotraktor – bioodpad
c) Euro Dotácie - ZŠ
d) Mini športoviská ZŠ
5. Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov
6. Krízový štáb obce
7. Rôzne:
a) Kanalizácia, ČOV - informácia
b) Odpredaj pozemkov
c) Výstavba lávky a chodníka
d) Majetko-právne vysporiadanie p. Môcová, Ing. Bučko
e) Zimná údržba
f) Jubilanti
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce . Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Poslanec Rastislav Romančík sa ospravedlnil z dôvodu inventarizácie majetku v zamestnaní.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Anna Žiarová. Overovatelia zápisnice Viliam Hajný,
Mgr. Milan Adamec. Poslanci nepredložili požiadavku na doplnenie programu rokovania.

2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 064/07 Predložiť cenové ponuky na výstavbu chodníka aspoň od troch
dodávateľov. Uznesenie nebolo splnené z dôvodu, že výstavba chodníka sa prekladá na
budúci rok. V tomto roku sa vykoná výstavba Lávky s chodníkom po križovatku pri Malage.
Rozpočet na výstavbu Lávky s čiastočnou výstavbou chodníka bude dodaný cez najbližší
víkend.
Uznesenie č. 065/07 Predložiť VZN pre poskytovanie dávok sociálnej starostlivosti.
Návrh VZN dostali poslanci pred rokovaním obecného zastupiteľstva na pripomienkovanie.
3.

Správa o plnení rozpočtu za I. až III. štvrťrok 2007

Poslanci dostali prehľad príjmov a výdavkov za I. až III. štvrť rok pred rokovaním obecného
zastupiteľstva na preštudovanie. Mgr. Adamec poznamenal, že príjmy a výdavky z bežných
prostriedkov sú čerpané tak ako boli naplánované. Vyslovil nespokojnosť s prácou v tomto
roku, nakoľko čerpanie kapitálových výdavkov je takmer žiadne. skonštatoval, že okrem
plynofikácie sa neuskutočnila žiadna investičná výstavba. Starosta odpovedal, že
v skutočnosti je realizovaná len plynofikácia, popri nej sa však urobilo mnoho ďalších prác,
ktoré súviseli s nepripravenosťou v minulom období. Popri plynofikácií sa riešila prekládka
el. siete, vykonávali sa terénne úpravy, ktoré mohli byť zabezpečené v minulosti. Pripomenul,
že pri predkladaní materiálov na oceňovanie pozemkov bolo zrejmé, že investičná činnosť od
roku 2002 do mája 2006 bola nulová a v tejto dobe sa nevykonalo nič.
Zároveň pripomenul, že ešte nie je plynofikácia zaplatená čo je okolo 700- tisíc korún. Ďalej
sa bude vykonávať výstavba Lávky s čiastočným chodníkom, čo je minimálne 500 – tisíc
korún. Zároveň sa muselo čakať na peniaze z predaja pozemkov, tak aby investičná výstavba
bola krytá. Netreba mať pochybnosti o tom, že lávka bude dokončená do konca roka a tým aj
čerpanie kapitálových výdavkov bude mať iný charakter pri ročnom zúčtovaní.
4.

Rozpočtové opatrenia
a) Združenie miest a obcí pre využívanie obnoviteľných zdrojov (ZMOPOZ)

Starosta informoval o stretnutí starostov Turca v Brezovici, kde bola prezentovaná Malá
vodná elektráreň (MVE)vybudovaná v obci Necpaly. Táto elektráreň je v ročnej skúšobnej

prevádzke. Na ňu je napojené zdravotné stredisko, obecný úrad a verejné osvetlenie.
Inštalovaný výkon MVE je 37 kWe. Prebytok el. energie je odpredávaný do siete SSE.
V našej obci je lokalita, ktorá spĺňa parametre vybudovania takejto MVE, pričom výkon bude
stanovený po premeraní prietokového množstva (l/s) odborným pracovníkom, ktorý má dva
patenty na inštalovanú MVE v Necpaloch. Pokiaľ chceme využívať vodu z potoka na MVE,
tak obecné zastupiteľstvo musí schváliť uznesenie o vstupe do ZMOPOZ. Poplatok je 1,-Sk
na obyvateľa na rok a zároveň odsúhlasiť stanovy .
Poslanci odsúhlasili poplatok v sume 285 Sk na rok 2007. Zároveň odporučili poslať
prihlášku do ZMOPOZ-u do Necpál, kde je sídlo združenia.
b) Malotraktor – bioodpad
Starosta predložil poslancom ponukový list z Mountfieldu na malotraktor z rôznym
príslušenstvom. Malotraktor je možné využívať celoročne – kosenie , drvenie drevných častí
stromov do 7,5 cm, mletie nedrevného záhradného odpadu, odstraňovanie snehu v zime.
Suma za ktorú sa malotraktor predáva pre členov ZMOS - u je výhodnejšia ako pre komerčný
predaj aj pri zľavách použitých do 14.10.2007. Na zariadenie dáva firma Mountfield záruku
sedem rokov, pri zabezpečovaní garančného a pogarančného servisu. Vzhľadom na dobrý
vývoj príjmov obce v roku 2007 starosta požiadal o schválenie nákupu malotraktora. Poslanci
odsúhlasili navŕšenie rozpočtu z rezervy obce.
Malotraktor bude uskladnený v požiarnej zbrojnici a na starosti ho budú mať určené osoby.
c) Euro dotácie –ZŠ
Vzhľadom na čerpanie prostriedkov prostredníctvom fondov EU mal starosta jednanie
s firmou Euro Dotácie, ktorá sa zaoberá vypracovaním podkladov pre dotácie a projekty EÚ.
Firma vypracováva komplexný program pre predloženie podkladov. Po overení preferencií
v regionálnej rozvojovej agentúry v Žiline mu bola doporučená firma ako stabilizovaná, ktorá
má dobré výsledky v rámci čerpania štrukturálnych fondov v programovacom období 2004 –
2006.
Firma na základe zmluvy s obcou vypracuje projekty obnovy školy (výmena okien,
zateplenie, rekonštrukcia kúrenia, el. rozvodov, striech ). Prvotná zmluva obnáša 35.000,- Sk
bez DPH. V prípade neschválenia projektovej žiadosti firma vráti 50%. Zároveň budú
vypracované podklady pre stavebné povolenie, ktoré budú účtované zvlášť. Obec túto
projektovú dokumentáciu tak, či tak potrebuje pretože ZŠ potrebuje už generálnu opravu,
nakoľko jej životnosť od výstavby je viac ako 40 rokov. V prípade neschválenia projektu
čerpania z fondov, dokumentácia bude pripravená v zásobníku projektov na ďalšie výzvy.

Poslanci schválili navŕšenie rozpočtu o sumu, ktorá navršuje rozpočet v kapitole
kapitálové výdavky o 41.650,- Sk.
d) Mini športoviská ZŠ
V rámci projektu vlády zavedenia mini športovísk pri základných školách má obec možnosť
uchádzať sa o grant vlády prostredníctvom splnomocnenca vlády pre šport a mládež D.
Galisa. vo výške 1,5 milióna Sk. Obec by to stálo sumu 500 tisíc Sk, ktorá bude hradená
z podielových daní na originálne kompetencie obce a zbytok je hradený prostredníctvom
grantu vlády. Suma 500 tis. Sk bude hradená v budúcoročnom rozpočte obce a bude
predložená na schválenie rozpočtu na rok 2008. Ďalšie podmienky poskytnutia grantu je
vysporiadaný pozemok pod ihrisko a súhlas obecného zastupiteľstva. Poslanci zobrali na
vedomie návrh do budúcoročného rozpočtu.
5.

Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

Obce v rámci kompetencií, úloh a povinností, a to tak vo forme samosprávnej pôsobností ako
aj vo forme preneseného výkonu štátnej správy používajú informačné a komunikačné
technológie tvoriacu dôležitú súčasť informačných systémov (ďalej len IS obce). Na údaje
uchovávaných a spracovávaných v IS obce sa vzťahuje zákon č. 482/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zákon priamo vymedzuje povinnosti obci ako
spracovávateľa

osobných

údajov

pre

zabezpečenie

bezpečnosti

ich

spracovania,

sprístupňovania a zverejňovania.
Starosta dal vypracovať Bezpečnostný projekt, ktorý v sebe zahŕňa celú štruktúru právnych
noriem v ktorej sa rieši bezpečnosť IS obce. Tento dokument budú mať poslanci predložený
na preštudovanie, pretože bol dodaný len nedávno(v piatok minulý týždeň )a starosta nemal
možnosť sa sním lepšie zoznámiť.
Poslanci sú povinní svojim podpisom podpísať poučenie o právach a povinnostiach
ustanovených zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a zodpovednosti za ich
porušenie.
6.

Krízový štáb obce mimo času vojny a vojnového stavu

27.9.2007 bola vykonaná kontrola na plnenie úloh vyplývajúcich z § 15 zákona odsek 1písm.
a) č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva

v znení neskorších predpisov

a vykonávacích predpisov vydaných na realizáciu a z § 10 zákona 387/2002 Z.z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Pre obec to znamená vykonať poučenie evakuačnej skupiny pre potreby CO a krízového
plánovania. Evakuačná skupina je stanovená ešte z minulého obdobia a preto je potrebné

činnosť tejto skupiny obnoviť tak personálne aj preškolením. termín je do konca roka 2007
ako vyplýva zo záznamu o kontrole.
7.

Rôzne

a) Kanalizácia, ČOV – informácia
Starosta sa zúčastnil 15.10.2007 na pracovnej ceste spolu so starostami z obce Valča,
Príbovce, Slovany, Kláštor /Znievom v obci Rakúsy, kde majú malú ČOV pre 2500
obyvateľov. V rámci mikroregiónu Malá Fatra boli preskúmať možnosti realizácie aj pre našu
obec spolu s Valčou, Príbovcami a s Rakovom. Ďalšie riešenie bude po prehodnotení
v TURVOD – e projektovými prácami na kanalizačných sieťach. ČOV by mohla byť riešená
z prostriedkov EÚ spoluúčasť obcí by bola vo výške 5% z predpokladaných nákladov.
Lokalita umiestnenia by bola dohodnutá neskôr po preskúmaní všetkých alternatívnych
možností.
b) Odpredaj pozemkov
Pozemky na IBV sú odpredané všetky. V pondelok (22.10.2007) sa vzdal Walter Seibert
z rodinných dôvodov. Dnes boli odovzdané kúpno – predajné zmluvy na zápis do LV. Zatiaľ
sú uhradené platby za šesť pozemkov. Ostatné platby pôjdu po získaní úveru jednotlivých
stavebníkov.
c)Výstavba Lávky a chodníka
V piatok má byť predložený rozpočet na výstavbu lávky. Chodník bude realizovaný
čiastočne po napojenie po asfaltku po Malage. Ďalšia etapa výstavby chodníka bude po zadaní
vybratej firme na budúci rok, ale ak bude počasie vhodné na realizáciu, tak sa bude
pokračovať ďalej.
d) Majetko – právne vysporiadanie
Pokiaľ sa jedná o pozemok p. Môcovej Anny, tak bola zadaná objednávka 26.10.2006.
Starostovi to vrátili 22.10.2007 stým, že firma nemá na vypracovanie geometrického plánu
čas, aby to bolo zadané na spracovanie firme, ktorá robila vytyčovací plán v prechádzajúcom
období. Starosta osloví firmu, aby mohlo byť majetko – právne vysporiadanie s p. Môcovou
Annou ukončené.
Pokiaľ sa jedná o pozemok od rodiny Pivko, tak pri zameriavaní podkladov na vysporiadanie
sa zistilo, že celá línia plotov od p. Štefánie Andelovej cez p. Jozefa Sopkuliaka až po dom p.
Antona Sopkuliaka je posunutá v obecnej komunikácii. Na konci to robí asi 3,5 m. Preto
nemohol byť ukončený geometrický plán ako podklad pre kúpnu zmluvu na chodník popri
Valčianke. Starosta prerokuje všetky možnosti vyriešenia tohto stavu a ukončenia procesu
vysporiadania pozemkov.

e) Zimná údržba
Zimnú údržbu bude vykonávať p. Viliam Hajný st., s ktorým bude podpísaná zmluva na
čistenie komunikácií v našej obci. V tomto období má zakúpiť radlicu na odhŕňanie snehu.
f) Jubilanti
Obecný úrad vykonáva každoročne posedenie s jubilantmi, ktorí dosiahnu v kalendárnom
roku 60 rokov a postupne po piatich rokoch. Tohto roku sa to týka v našej obci jedenástich
jubilantov. Poslankyňa Anna Žiarová zabezpečí posedenie v penzióne St. Floriána
a Vendelína, spolu s programom. Posedenie s jubilantmi sa zúčastnia aj poslanci obecného
zastupiteľstva.
g) Webová stránka obce
Starosta dal vypracovať webovú stránku obce. Poplatok za zriadenie domény je zaplatený,
stál necelých 1.500 Sk. Technicky stránku pripraví Ing. Ján Matula, ktorý bol strojcom
webovej stránky obce Blatnica .
8.) Interpelácie poslancov
Interpelácie poslancov nezazneli.
9.) Diskusia
Diskusia prebiehala počas rokovania k jednotlivým bodom rokovania. Starosta spomenul
nákup vlajok Slovenskej republiky a Európskej únie. Tieto vlajky ešte bude treba doplniť
vlajkou obce, tak aby sa mohli vyvesiť všetky tri v zmysle zákona o používaní symbolov
v SR.
10.) Návrh na uznesenie
Poslanci schvaľovali postupne uznesenia počas priebehu rokovania.
Schválili VZN č. 01/2007 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci obcou Benice.
Hlasovaním schválili poskytnutie jednorazovej dávky pre p. Boženu Slivkovú na preklenutie
momentálnej ťažkej sociálnej situácie v sume desaťtisíc korún v zmysle VZN č. 01/2007.
VZN obce č. 02/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce presunuli na zastupiteľstvo,
ktoré bude konané v mesiaci november.
Schválilo predloženie VZN č. 03/2007 o daniach z nehnuteľností a miestnych poplatkoch
v zmysle zákona č.582/2004 v znení neskorších predpisov.
11.) Záver
Starosta ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva s tým, najbližšie rokovanie bude
28.11.2007 o 18 tej hodine.

Zapísal: Anna Žiarová ....................................................................

Overovatelia: Mgr. Milan Adamec ..................................................
Viliam Hajný

Vyvesené: 01.11.2007

Zvesené:

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

