OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce , že
dňa 18.11.2009 o 18- tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Kontrolná činnosť: Inventarizácia pokladne k 30.9.2009 a kontrola
pokladničných dokladov
Kontrola účtovných dokladov v ŠJ ZŠ Benice v I. polroku 2009
Kontrola účtovných dokladov v ZŠ Benice v I. polroku 2009
4. Organizačné
-

Smernica o odpisových skupinách majetku

-

Návrh VZN obce o daniach z nehnuteľností na rok 2010

-

Návrh VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

-

Návrh VZN obce ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach

5. Plnenie rozpočtu roku 2009 k 31.10.2009 a rozpočtové opatrenie ZŠ
6. Rozšírenie zastavaného územia obce
7. Rôzne : NFP Základná škola, Inventarizácia majetku k31.12.2009, Žiadosť na
Ministerstvo pôdohospodárstva
8. Interpelácie
9. Diskusia
10. Návrh na doplnenie uznesenia
11. Záver
Starosta obce : Ing. Milan Remšík
V Beniciach : 14.11.2009
Vyvesené: 14.11.2009
Zvesené :
0

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného 18.11.2009
1.
Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné, sú
prítomní všetci poslanci Obecného zastupiteľstva. Privítal hostí Ing. Martina Kršku a Emíliu
Remšíkovú, ktorí sa mali zúčastniť zasadnutia z titulu prerokovávaných bodov. Určil
zapisovateľa zápisnice Annu Žiarovú a overovateľov zápisnice Rastislava Romančíka
a Viliama Hajného.
Starosta doplnil bod rokovania č. 4 o návrhy VZN o odpadoch a VZN o zneškodňovaní
odpadových vôd zo žúmp a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Benice
Požiadal zastupiteľstvo o schválenie poradia prerokovávaných bodov a to po bode číslo 3
nasleduje bod 6, bod číslo 4 časť „Smernica o odpisových skupinách majetku“ a bod 5.
Zastupiteľstvo nemalo pripomienky k zmene poradia. Ďalšie pripomienky k programu
zasadnutia neboli zo strany zastupiteľstva predložené.
2.
Kontrola plnenia uznesení
K tomuto bodu rokovania bolo uznesenie č. 54/09 Predložiť „Smernicu na zaradenie majetku
obce a doby odpisovania“ so zaradením podľa uznesenia č. 48/09. Toto plnenie je
samostatným bodom rokovania.
3.
Kontrolná činnosť
V tomto bode hlavný kontrolór obce Anna Ondrušová predniesla jednotlivé správy
z vykonaných kontrol. V diskusii si zastupiteľstvo vysvetlilo podmienky nájmu telocvične
a poplatky za prenájom za hodinu činnosti. Zastupiteľstvo zobralo na vedomie všetky správy
o kontrolnej činnosti.
6. Rozšírenie zastavaného územia obce
Starosta oboznámil zastupiteľstvo so žiadosťou Ing. Martina Kršku na rozšírenie
zastavaného územia obce na základe predloženého rozčleňovacieho plánu. Požadovaná
parcela č. 157/44 má väčšiu výmeru ako 1000 m2 a z dôvodu trvalého vyňatia , bez
pôdoznaleckého posudku, nesmie výmera prekročiť 1000 m2, tak starosta odporučil
žiadateľovi, aby si to vykonzultoval na Obvodnom pozemkovom úrade. Zároveň mu
odporučil, aby si rozčleňovací plán dal prerobiť až po konzultácii. Žiadosť bude prerokovaná
na ďalšom zastupiteľstve, keď budú doklady pripravené v zmysle platnej legislatívy.
5.
Plnenie rozpočtu roku 2009 k 31.10.2009 a rozpočtové opatrenie ZŠ
Starosta oboznámil zastupiteľstvo o vývoji príjmov a výdavkov na základe predložených
tabuliek. Zároveň oboznámil zastupiteľstvo o príjmoch z podielových daní za mesiace január
až október 2009. Ďalej oboznámil zastupiteľstvo o doplatení podielových daní za rok 2009, čo
by malo činiť pre našu obec asi 3.300 € (100,- tis. Sk). Týmto by sa mal naplniť rozpočet na
strane príjmov obce. Viazanie finančných prostriedkov na základe uznesenia č. 51/09 v sume
4.780 € sa môžu použiť ako spoluúčasť na rekonštrukciu a zateplenie strechy na budove
telocvične. Spoluúčasť sa ešte navýši o sumu cca 1.860 € z rezervy obce. Peniaze na
zateplenie a rekonštrukciu sú prisľúbené z Ministerstva školstva v objeme cca 132.770 €
(4.000,- tis. Sk). Mgr. Milan Adamec sa spýtal ako je to vlastne s plnením príjmov pre obec,
keď mestá napr. Martin ide prepúšťať a iné mestá prijímajú drastické opatrenia. Starosta
odpovedal, že vývoj príjmov pre našu obec bol nastavené pod hodnotou, ktorú prognózovalo
Ministerstvo financií v objeme cca 109.039 €. Náš príjem bol prognózovaný v sume cca
96.260 €. Od 1.7.2009 Ministerstvo financií zmenilo prognózu príjmu na sumu 91.093 €.
Vzhľadom na príjem za mesiac január až október 2009 je zatiaľ príjem v objeme 80.385 €
a ešte máme dostať zhruba 10.708 €, tak aby sme splnili prognózu od 1.júla 2009. Ak bude
predpokladaný príjem cca 13.000€ za mesiac november a december tak prognózu príjmu
91.093 € prekročíme o 2.292 €. Zároveň bude doplatok v objeme cca 3.300 €, tak dosiahneme
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náš prognózovaný príjem 96260 €. Samozrejme prognóza príjmu zo 4. decembra (109.039 €)
nesplníme z titulu zníženia výberu daní zo závislej činnosti fyzických osôb, ale náš rozpočet
naplníme. Rozpočet na rok 2009 by mal byť naplnený na 95 % príjmu rozpočtu roku 2008, čo
je zo sumy 3.020,- tis. Sk približne 2.900,- tis Sk.
V diskusii Mgr. Milan Adamec potom navrhol, aby sme pri príprave rozpočtu na rok 2010
uvažovali na čo použijeme finančné prostriedky. Spýtal sa aké budú prognózované príjmy na
rok 2010. Starosta odpovedal, že príjmy roku 2010 by mali byť na úrovni tohto roka, lebo
nám to vychádza zhruba 3.300 € na obyvateľa na rok. V roku 2009 sme poberali príjmy na
úrovni počtu obyvateľov k 1.1.2008, čo bolo 274. Na rok 2010 budeme poberať príjmy podľa
stavu k 1.1.2009, čo je 291. Teraz máme k dnešnému dňu počet obyvateľov 304, čo je ale
predmetom príjmov z podielových daní až v roku 2011.
Po diskusii zastupiteľstvo prijalo uznesenie o spoluúčasti na financovaní rekonštrukcii
a zateplenia strechy budovy telocvične v sume cca 6.640 € (200,- tis. Sk). Zároveň je
predmetom prijaté uznesenie na predloženie programového rozpočtu na rok 2010 a roky 2010
– 2012.
4.
Organizačné
Smernica o odpisových skupinách majetku
V tomto bode rokovania zastupiteľstvo prijalo smernicu bez rozpravy, pretože táto bola
predmetom
rokovania obecného zastupiteľstva v septembri, kde zastupiteľstvo určilo
jednotlivé roky používania na odpisovanie. Táto smernica je platná pre Obec a Základnú
školu v Beniciach.
Návrh VZN obce o daniach z nehnuteľností na rok 2010
V tomto návrhu starosta informoval zastupiteľstvo o zmenách, ktoré nie sú v v sadzbách, ale
upravujú sa len hodnoty, podľa ktorých môžu daňovníci platiť v splátkach, tak fyzické aj
právnické osoby. Sumy sa uvádzajú už len v eurách. Mgr. Milan Adamec sa spýtal na
hodnotu stavebného pozemku a starosta odpovedal, že podľa sadzby 0,25 % je to 0,049 €
(1,50 Sk). VZN je vyvesené na obecnej výveske na pripomienkovanie.
Návrh VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
V tomto návrhu starosta oboznámil zastupiteľstvo o zmene v Dani za psa, kde sa bude v roku
2010 platiť do 31. januára pre daňovníkov, ktorý mali vystavený platobný výmer v roku 2009.
Platobný výmer sa bude vystavovať len daňovníkom, ktorí majú neprehláseného psa.
V poplatkoch za komunálny odpad starosta informoval o priebehu výberu a platieb za
likvidáciu v roku 2009. Tieto platby sú vyrovnané, ale z dôvodu nárastu počtu obyvateľov cez
300, z dôvodu pristavovania väčšieho počtu kontajnerov na rok 2010 nebude ekonomicky
vychádzať príjem a výdaj na likvidáciu odpadu. Bol navrhnutý poplatok z 12 na 13 € pre
fyzické osoby a pre obyvateľov, ktorí nemajú trvalý pobyt zo 6 na 6,5 €. Rastislav Romančík
sa spýtal na poplatok za komunálny odpad Potraviny Anna Môcová a Bystro Benické Očko,
či sa nezmenil. Starosta odpovedal, že je to chyba a tiež sa zvyšuje. Mgr. Milan Adamec sa
spýtal, kedy budú ľudia ktorí separujú mať možnosť zohľadniť? Starosta odpovedal, že je
veľmi ťažko adresne zistiť, kto koľko vyseparuje, pretože aj systém zberu nie je adresný,
pretože odpad z jednotlivých domácností sa váži spolu s odpadom aj s jednotlivými obcami,
ktoré sú na zberovej linke. Separovaný zber sa nedá tiež adresne vyrátať, ktorá domácnosť,
koľko vyseparuje. Ak sa niekto podujme na zistenie, kto koľko vyseparuje, tak je to možné
realizovať. Vysvetli, že vývoz separovaného zberu sa na rozdiel od roku 2008 je platený.
Rastislav Romančík sa spýtal, či separujú všetci obyvatelia. Starosta odpovedal, že v deň
vývozu sú vyložené vrecia, ale nie pred každou domácnosťou. Všetko je to na povedomí
obyvateľov, ktorí majú záujem a ktorým záleží na životnom prostredí.
Mgr. Milan Adamec sa spýtal na daň za ubytovanie, koľko to robí pre obec? Či má túto daň
zmysel vyberať. Starosta odpovedal, že je táto daň v sume 96 € za dva štvrťroky a ešte nebol
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predložený výkaz za tretí štvrťrok, ktorý bude približne v sume 48 €. Tento poplatok nemá
pre platcu „Penzión“ žiadne výhody ani nevýhody, pretože je to poplatok vyberaný pre obec.
Samozrejme, že príjem je nižší oproti minulému roku z titulu krízy.
Návrh VZN je vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie.
Návrh VZN obce ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach

Toto VZN bolo vypracované na základe zákona o obecnom zriadení, požiadaviek daňového
úradu, regionálnej veterinárnej správy, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, zákona
o predaji potravín a potravinárskych výrobkov a iných súvisiacich právnych predpisov. Tento
návrh ide na pripomienkovanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Podľa
pripomienok sa následne upraví. Návrh je vyvesený na obecnej výveske.
Návrh VZN o odpadoch
Tento návrh je vypracovaním nového VZN o odpadoch podľa zákona č. 223/2001
o odpadoch v znení neskorších predpisov. Tento návrh bude vyvesený na budove zasadačky
obecného úradu na pripomienkovanie. Týmto návrhom sa zruší VZN č.7/2001 o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho odpadu z 5.12.2001.
Návrh VZN o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a náhradného odvádzania
odpadových vôd na území obce Benice
Tento návrh bol predložený z dôvodu upravenia uznesenia číslo 026/2008 zo dňa
28.02.2008o spôsobe likvidácie odpadových vôd zo žúmp. Návrh je vyvesený na budove
zasadačky obecného úradu na pripomienkovanie.
7.Rôzne :
NFP Základná škola: Starosta informoval o rozhodnutí z Ministerstva výstavby, ktorým sa
zamieta príspevok, ktorý žiadala naša obec. Starosta požiadal o preskúmanie rozhodnutia za
osobnej účasti, aby v prípade novej výzvy na budúci rok sme sa vystríhali tej oblasti, kde sme
údajne nesplnili podmienky. Múdrejší bude až po preskúmaní rozhodnutia na Ministerstve
výstavby. Mgr. Milan Adamec sa spýtal na posudzovanie žiadostí, ako sa to posudzuje.
Starosta mu vysvetli, že každá žiadosť sa skladá z určitých daností a príloh, ktoré sú dané
v podmienkach. Jeho predpoklad je, že žiadna žiadosť nemá podstatné chyby, ale všetko je to
o peniazoch, ktorých nie je dosť pre všetkých žiadateľov.
Zároveň oboznámil zastupiteľstvo o neschválení príspevku na Aglomeráciu –
odkanalizovanie
obcí Benice, Príbovce, Rakovo a Valča. Žiadosť má byť prerobená a ide
do druhého kola. Niekedy v prvej polovici roka 2010 bude známy výsledok.
Žiadosť na Ministerstvo pôdohospodárstva
Starosta informoval o žiadosti, ktorú postúpil na Ministerstvo pôdohospodárstva, na sumu
20.000 €, na základe ktorej by sa mohli začať čiastočne vybudovať chodníky na Novej IBV.
Rozhodnutie o poskytnutie príspevku bude známe do konca novembra 2009. Žiadosť bola
spracovaná cez agentúru RRA Turiec.
Inventarizácia majetku k31.12.2009
V roku 2007 bola vykonaná fyzická inventarizácia majetku obce a Základnej školy.
V zmysle zákona o účtovníctve je potrebné vykonávať inventarizáciu majetku raz za dva
roky. Komisie na fyzickú inventarizáciu zostávajú také isté ako v roku 2007.
V súvislosti s týmto oznámil starosta na novelu zákona o prevode majetku štátu na obce.
V tejto novele sú aj riešenia na vysporiadania parciel okolo ihriska, ktoré by mali na základe
tohto zákona prejsť na obec. Mgr. Milan Adamec mal pripomienku, či obec Príbovce si
nebude nárokovať na dotyčné pozemky. Starosta povedal, že na základe novely by mali byť
pozemky prevedené na obec, v ktorej katastrálnom území sa nachádzajú. Prevod sa bude
uskutočňovať prostredníctvom Obvodného úradu v Žiline, ale pre nedostatok času to ešte
neriešil. V inventarizácii musí byť zaradené v majetku obce aj zastávky aj úpravy povrchov –
3

asfalt na zastávke pri škole a štrk na povrchu komunikácie do areálu TJ. Inventarizáciou sa
musí preukázať, že obce na pozemkoch má majetok, investovala do neho alebo má tam nejaké
stavby, ktoré sú preukázateľne jej.
Fyzická inventarizácia sa má uskutočniť do 10.12.2009 a celková inventarizácia sa bude
spracovávať k 31.12.2009. inventarizácia platí aj pre Základnú školu.
Posedenie s jubilantmi.
Anna Žiarová požiadala členov zastupiteľstva, aby jej potvrdili účasť na posedení
s jubilantmi do 19.11.2009 do 17 –tej hodiny. Posedenie sa uskutoční v piatok 20.11.2009
v Penzióne St. Floriána a Vendelína. Je pozvaných deväť jubilantov, ktorí dovŕšili alebo
dovŕšia 60, 65,...80 rokov.
Spýtala sa na zabezpečenie Mikuláša pre deti. Darčekové vrecká sa dali spraviť. Kedy bude
posedenie s Mikulášom bude určené pred termínom konania. Zabezpečenie má na starosti
Dušan Schumichrast.
8. Interpelácie – v priebehu rokovania
9. Diskusia – v priebehu rokovania
10. Návrh na doplnenie uznesenia
Zastupiteľstvo prijalo uznesenie na predloženie podkladov na Programový rozpočet na roky
2010 – 2012.
11.
Záver
Zastupiteľstvo sa dohodlo na decembrové zasadnutie na termín 16.12.2009 o 18,00.

Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Viliam Hajný
Rastislav Romančík

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

Vyvesené: 24.11.2009
Zvesené:
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