OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 10.11.2010
o 17 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční „Záverečné“ zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Voľba Hlavného kontrolóra
3. Kontrolná činnosť:

4. Informácia o vývoji výdavkov a predpoklad príjmov do konca roku 2010

5. Vyhodnotenie funkčného obdobia 2006 – 2010

6. Rôzne

7. Interpelácie

8. Diskusia

9. Návrh na doplnenie uznesenia

10. Záver

Beniciach: 07.11.2010

Ing. Milan Remšík

Vyvesené: 07.10.2010

Zvesené:

Zápisnica z rokovania „Záverečného“ Obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 10.11.2010.
1. Otvorenie
Starosta privítal prítomných na Záverečnom rokovaní Obecného zastupiteľstva, ktoré je
spojené s Voľbou Hlavného kontrolóra. Za zapisovateľa určil Annu Žiarovú, overovateľov
zápisnice Viliam Hajný a Miroslav Krška. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania
schopné, sú prítomní všetci členovia obecného zastupiteľstva. Privítal prítomnú kandidátku na
funkciu pani Janku Jesenskú.
V zmysle zákona o používaní štátnych symbolov a rokovacom poriadku pustil Slovenskú
hymnu.
2. Voľba Hlavného kontrolóra
Na základe „Vyhlásenia“ voľby Hlavného si podala prihlášku v termíne 28.10.2010 pani
Janka Jesenská. Starosta otvoril obálku, skontroloval príslušné podklady a skonštatoval, že sú
splnené všetky predpoklady účasti Voľby. Pani Jesenská sa v krátkosti predstavila. Starosta sa
poďakoval za jej prítomnosť. Po jej odchode starosta oboznámil zastupiteľstvo o jej
preferenciách zo strany Hlavného kontrolóra obce Turčianske Jaseno, pani Kvačkajová, ktorá
v minulosti robila metodičku pre obce na Daňovom úrade. Jej odporúčanie bolo kladné.
Pristúpilo sa k voľbe „Tajnej“, tak ako bolo v uznesení č. 68/10 zo dňa 27.10.2010.
Zastupiteľstvo volilo tajne a výsledok bol 5 poslancov za menovanú. Priebeh volieb je
zaznamenaný v zápisnici o voľbe.
3. Kontrolná činnosť.
Kontrola náležitostí účtovných dokladov v Základnej škole Benice v II. polroku 2010 za
mesiac september. Hlavný kontrolór obce Anna Ondrušová podrobne informovala
zastupiteľstvo o vykonanej kontrole a zastupiteľstvo to zobralo na vedomie bez pripomienok.
Kontrola náležitostí účtovných dokladov týkajúcich sa Školskej jedálne Základnej školy
Benice v II. polroku 2010 za mesiac september 2010. Hlavný kontrolór obce Anna
Ondrušová podrobne informovala zastupiteľstvo o vykonanej kontrole a zastupiteľstvo to
zobralo na vedomie bez pripomienok.
4. Informácia o vývoji výdavkov a predpoklad príjmov do konca roku 2010.
Tento bod rokovania starosta predložil zastupiteľstvu na základe záverečného rokovania, kde
už sa zastupiteľstvo v tomto funkčnom období neuskutoční. Informoval zastupiteľstvo
o vývoji príjmov obce do dnešného dňa. Spomenul doplatok v zmysle uznesenia vlády na
dofinancovanie príjmov z výpadku podielových daní v sume 3080 €. Príjmy do konca roka
2010 by mali byť ešte v sume cca 14,- tis. €. Doteraz minuté výdavky na všetky odmeny
(dohody o vykonaní práce...), sú nedočerpané v sume cca 1200 €.

Výdavky, ktoré sú ešte do konca sú bežné (ohňostroj, kalendáre). Včera (9. Novembra 2010)
došiel list z Dopravného inšpektorátu, ktorým bol schválený Projekt dopravného značenia
Chodník a cesta E519. Nebol schválený Priechod cez cestu pri odbočke na miestnu
komunikáciu pri dome č. 36 Tivadar Bada. Starosta ešte bude rokovať o dodatočnom
schválení tohto Priechodu pre chodcov. Značky sa dajú zarobiť vo firme Hakom Martin
a súčasne sa dá opraviť aj zrkadlo. Celkové náklady na výrobu značiek budú cca 3500 €, ktoré
sú plánované v rozpočte na rok 2010. Oprava zrkadla bude hradená z rozpočtu obce
a alikvotnou čiastkou bude refundovaná prostredníctvom poisťovne.
Po diskusii starosta navrhol sumu 150 € brutto na poslanca. Starostovi schválili sumu vo
výške jedného mesačného platu cca 1065 €. Hlavnému kontrolórovi sumu zatiaľ vo výške
150 € až po prerátaní celkového príjmu.

5. Vyhodnotenie funkčného obdobia 2006 – 2010.
V tomto bode starosta predniesol správu o funkčnom období. Celé vyhodnotenie je prílohou
tejto zápisnice, ktorá bude zverejnená na Obecnej výveske a na webovej stránke obce1.
Počas priebehu rokovania doniesol Ing. Jozef Adamkovič audítor „Správu nezávislého
audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2009 pre Obecné zastupiteľstvo
Obce Benice“. Starosta prečítal konečné zhodnotenie závierky „Názor“. Skonštatoval, že
týmto máme záverečný účet za rok 2009 kompletný a sú splnené podmienky zákona
o obecnom zriadení a zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy a iných súvisiacich
všeobecne záväzných predpisov.
6. Rôzne
Zimná údržba: starosta informoval, že zimnú údržbu bude vykonávať Viliam Hajný starší,
ktorý je už prihlásený na sociálnej poisťovni.
Posedenie s jubilantmi: Termín je stanovený na deň 18.11.2010 na 17,00 v Penzióne St.
Florián a Vendelín.
Posedenie zastupiteľstva: Termín sa predbežne dohodol na 8.12.2010 o 17,00 v Penzióne
St. Floriána a Vendelína. Pozvaní budú aj partneri a predseda komisie pre šport, kultúru
a mládež Dušan Schumichrast a veliteľ DHZ František Harazin s manželkami.
Mikuláš: uskutoční sa v termíne v pondelok 6.12.2010 o 17,00 v zasadačke obecného úradu.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva: Starosta navrhol na deň 15.12.2010
o 17,00. Tento termín sa ešte spresní podľa aktuálnych okolností.
7. Interpelácie
Neboli vznesené
8. Diskusia
Viliam Hajný požiadal starostu o vyhotovenie tabúľ „Zákaz sypať smeti“ a dať ich do
priestoru Staré Turčisko. V tejto lokalite kosil trávu a je tam vysypaný odpad, ktorý tam
nepatrí.
9. Návrh na doplnenie uznesenia
Neboli žiadne doplnky.
10. Záver
Starosta poďakoval všetkým členom obecného zastupiteľstva za prácu počas štvorročného
funkčného obdobia. Požiadal členov zastupiteľstva, aby počkali po skončení rokovania
v miestnosti, pretože Anna Ondrušová dovŕšila v dnešný deň sedemdesiat rokov a za obec jej
bude pogratulované.
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Zapísal: Anna Žiarová

Overovatelia: Viliam Hajný:

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

Miroslav Krška: ................................................................
Vyvesené: 15.11.2010
Zvesené:

Vyhodnotenie funkčného obdobia 2006 – 2010
1. Nové orgány obce.
Funkčné obdobie sa začalo zložením sľubu novozvoleného starostu obce Ing. Milana
Remšíka a sľubu novozvolených poslancov Mgr. Milana Adamca, Viliama Hajného,
Miroslava Kršku, Rastislava Romančíka a Anny Žiarovej dňa 20. Decembra 2006, ktorí vzišli
z volieb uskutočnených dňa 2.decembra 2006. V takomto zložení pracovali do konca
funkčného obdobia.
Obecné zastupiteľstvo si zriadilo poradné orgány – komisie (inventarizačná, finančná,
sociálna, stavebná a životné prostredia, pre šport kultúru a mládež). Delegovali sa členovia
Obecného zastupiteľstva do Rady školy. Boli vytvorené „Štáby“ pre krízové situácie.
Obecné zastupiteľstvo sa schádzalo podľa potreby a riešilo dlhodobé aj aktuálne problémy
obce, ktoré jej vyplývali z jej postavenia a pôsobnosti.

Tabuľka č. 1
rok

2007 2008 2009 2010

Počet zasadnutí

10

10

8

72

Počet prijatých uznesení

102

107

94

731

Počet prijatých VZN

5

8

6

41

Organizačné a iné zmeny

33

14

15

26

Príkazy starostu

17

2. Financovanie obce
2.1 Príjem z podielových daní
Naša obec, tak ako aj ostatné obce, bola financovaná najmä z podielových daní – z výnosu
podielu daní fyzických osôb
Tabuľka č. 2.1
2

Do 10.11.2010

3

Registratúrny poriadok, Štatút obce, Rokovací poriadok obce

4

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 200 - 2013

5

Odpisy majetku

6

Štatút obce, Rokovací poriadok

7

Príkaz na prešetrovania sťažností a petícií

rok

Suma v tis. Sk Suma v €

2007 2.827

93.839

2008 3.020

100.247

2009 2.836

94.132

2010 1.856

61.6208

Vývoj príjmov obce bol značne ovplyvnený hospodárskou krízou, ktorá vypukla na jeseň
2008 v USA a postupne sa dostala aj do našej krajiny. Prelomový rok bol 2009, kedy sa
zvýšila nezamestnanosť a tým aj podiel daní od fyzických osôb klesol na súčasný stav. V roku
2009 bola vykonaná kompenzácia podielových daní od štátu v sume 7.799 € a v roku 2010
v sume 5.654 €, čím sa čiastočne vykryl výpadok.
2.2 Príjem z daní a poplatkov
Tabuľka č. 2.2
Rok
2007

Dane z nehnuteľností Dane z nehnuteľností Poplatky Poplatky
v tis. Sk
v€
v tis. Sk
v€
74
2.456
120
3.983

2008

100

3.320

124

4.121

2009

118

3.917

139

4.628

20109

126

4200

145

4.820

2.3 Príjem z predaja majetku obce
Predaj pozemkov rok

2007
2008

Refundácia nákladov z SPP 2009

4.185,- tis. Sk 138.920 €
2.825,- tis. Sk 93.770 €
642,- tis. Sk

21.325 €

2.4 Mimorozpočtové príjmy
Dotácia na individuálne potreby obcí
VO chodník 2008
300,- tis. Sk
9.958 €
Dotácia na individuálne potreby obcí
Rozhlas, VO 2009
357,- tis. Sk 11.857 €
Dotácia na odstránenie havarijných stavov Telocvičňa ZŠ 2009 3.000,- tis. Sk 99.582 €
Mimorozpočtové príjmy boli obci schválené na základe žiadostí na Ministerstve financií
a Ministerstve školstva. V roku 2010 sme nedostali žiadne mimorozpočtové príjmy, nakoľko
neboli naplnené príjmy v rozpočtových kapitolách príslušných rezortov. Všetky finančné
prostriedky išli na odstraňovanie povodňových škôd v rámci postihnutých oblastí Slovenska.
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9

Predpoklad

2.5 Výdavky
Všetky príjmy, ktoré boli prijaté na účet obce sa rozdeľovali na výdavky, z ktorých sa
financovali investičné akcie v obci:
2007 Verejné osvetlenie Nová IBV montáž
Plynofikácia Nová IBV
Nákup malotraktora V20-50
Nákup zariadenia do ŠJ ZŠ
Výstavba lávky cez Valčianku
Prípravná PD ZŠ Benice

100,- tis. Sk 3.320 €
770,- tis. Sk 25.560 €
316,- tis. Sk 10.490 €
200,- tis. Sk 6.640 €
33,- tis. Sk 1.095 €
17,- tis. Sk
565 €

Spolu

1.436,- tis. Sk 47.666 €

2008 Výmena okien na Obecnom úrade
Nákup kopírky A3 a tlačiarne
Realizácia komunikácií Nová IBV
Chodník I. etapa a lávka
Hlboká cesta GP
PD chodník II. etapa
PD ZŠ Benice Eurofondy
Umývačka, škrabka ŠJ ZŠ Benice

125,- tis. Sk
4.150 €
70,- tis. Sk
2.325 €
1.009,- tis. Sk 3.350 €
2.174,- tis. Sk 72.170 €
38,- tis. Sk 1.260 €
44,- tis. Sk
1.460 €
366,- tis. Sk 12.150 €
148,- tis. Sk 4.900 €

Spolu

3.974,- tis. Sk 131.913 €

2009 Nákup PC, príslušenstvo
Nákup pozemku – Chodník pri Valčianke
GP parcela č. 134
Prípojná komunikácia Nová IBV
Chodník II. etapa
Bezdrôtový rozhlas
Oprava strechy Telocvične ZŠ

58,- tis Sk
1.900 €
70,- tis. Sk 2.325 €
26,- tis. Sk
870 €
131,- tis. Sk 4.360 €
1.040,- tis. Sk 34.470 €
270,- tis. Sk 8.946 €
1.646,- tis. Sk 54.645 €

Spolu

3.241,- tis. Sk 107.580 €

201010 PD dopravného značenia Chodník, Nová IBV 44,- tis. Sk 1.466 €
GP Sihoť
23,- tis. Sk
760 €
Oprava strechy Telocvične ZŠ
1.600,- tis. Sk 53.110 €
Bezdrôtový rozhlas – doplnenie
50,- tis. Sk 1.660 €
Výmena okien na ZŠ Benice 54 ks
1.200,- tis. Sk 40.000 €
Spolu
2.917,- tis. Sk 96.830 €
V roku 2010 sa nám nepodarilo zrealizovať výstavbu Spoločensko – kultúrneho centra,
s vybudovaním protipovodňovej hrádze spojenú s hasičskou cvičnou dráhou pre nepriaznivé
počasie. Nezrealizuje sa ani PD na Dom smútku. Nezrealizovala sa „výsadba zelene“, kde sa
finančné prostriedky presunuli na „Rekonštrukciu“ prípojky na Cintorín v sume cca 700 €.
Ďalej sa nepodarilo získať Nenávratný finančný prostriedok na Rekonštrukciu budovy
Základnej školy ani v roku 2008 ani v roku 2009. Na žiadosť bolo vydaných cca 700,- tis. Sk
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t.j. 23.235 €, v ktorej bolo zahrnuté celé prípravné konanie, PD, externý manažment a iné
výdavky.
V tejto kapitole nie sú zahrnuté výdavky na bežný chod úradu a transféry na Základnú školu
Benice.
2.6 Stav finančných prostriedkov8
VÚB Bežný účet
24.601 €
VÚB Fondový účet
2.471 €
DEXIA
57 €
VÚB podielové fondy 70.000 €
Pokladňa
50 €

3. Stavebná činnosť
Predaj pozemkov priniesol aj stavebnú činnosť v obci. V tabuľke č. 3. Sú uvedené jednotlivé
konania na úseku stavebnom za príslušné obdobie. Sú v nej zahrnuté aj územné konania.
Tabuľka č. 3
2007

2008

2009

201011

Spolu

Stavebné povolenia

5

23

10

3

41

Kolaudačné rozhodnutia

3

4

4

Drobné stavby, stavebné úpravy,
jednoduché stavby

3

10

9

rok

11
9

31

Na tomto úseku je potrebné zdôrazniť, že bolo vydané územné rozhodnutie na
„Odkanalizovanie Aglomerácie Príbovce – obce Benice, Príbovce, Rakovo a Valča, a zároveň
bol vydaný aj Vodoprávny súhlas z Obvodného úradu Životného prostredia na výstavbu
spomínanej kanalizácie. Kanalizácia by sa mala budovať na budúci rok.
V tabuľke nie je zahrnutá „Prekládka vodovodu“ na úseku od domu č. 28 po dom. č. 61, kde
Turvod, a.s. vykonal prekládku vodovodu, ktorý zasahoval do súkromných pozemkov.
4. Demografia
Vývoj počtu obyvateľov má priamy vplyv na podielové dane. V tabuľke č. 4 sú uvedené
nasledovné skutočnosti:
rok
Počet obyvateľov - priemerný
Počet úmrtí
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2007

2008

2009

201012

280

291

311

314

7

3

3

0

spolu

13

Počet narodení

2

2

3

3

10

Prihlásení obyvatelia

8

16

21

5

50

Odhlásení obyvatelia

4

2

2

5

13

Sobáše

2

2

3

7

5. Životné prostredie
5.1 Odpady
13

Tabuľka 5.1
Spolu

rok

2007

2008

2009

2010

Komunálny odpad

42,00

44,16

45,44

34,37

165,97

Papier

-

1,39

1,37

2,76

Sklo

1,73

3,46

1,74

6,93

Plasty

1,48

2,71

1,76

5,95

Elektro odpad

0,81

0,81

V roku 2007 sa separovaný zber vykonával prostredníctvom firmy Technické služby
Turčianske Teplice a nevyhodnocoval sa
položkovite. Vzhľadom na vysokú cenu
„separácie“, ktorá prekračovala plánovaný rozpočet na vývoz odpadu sme od mája 2008
prešli na firmu Brantner, s.r.o. Martin. Firma Brantner neúčtovala poplatok za odvoz
separovaného odpadu. Počas krízy v roku 2009 si začala účtovať 0,05 €, 1,5 Sk až do mája
2010. Od tohto termínu je vývoz separovaného zberu opäť bez poplatku. Zároveň sklo sa
začalo dávať do kontajnerov, ktoré sú prenajaté. Vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu,
ktorý je dodržiavaný od januára do decembra.
5.2 Zeleň
V roku 2007 obec zakúpila malotraktor V20-50, s ktorým sa vykášali verejné priestranstvá
Cintorín, Pastierisko, Základná škola. Traktor sa prenajíma aj vo forme služieb fyzickým aj
právnickým osobám za úhradu podľa cenníka stanoveného obcou.
Priestranstvá, ktoré sú nedostupné sa vykášajú krovinorezom, ktorý obsluhujú „Dohodári“.
5.3 Odpadové vody – vývoz žúmp
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Od roku 2008 do júla 2010 si obyvatelia obce mohli objednávať vývoz žúmp
prostredníctvom obce. Od augusta 2010 túto službu zabezpečuje firma Turvod a.s. na základe
priamej objednávky.
5.4 Likvidácia skládky „Hlboká cesta“
V roku 2008 sa zlikvidovala „Skládka“ na bývalej „Hlbokej ceste“, ktorá bola skladiskom
odpadu „mnohoročnej činnosti“ obyvateľov obce. Zriadila sa skládka na biologický odpad
„Staré Turčisko“, ale mnohí ľudia si ju zamieňajú so skládkou na všetok odpad.
6. Základná škola
Obec je zriaďovateľom Základnej školy v Beniciach. Obec v zmysle prenesených
a originálnych funkcií vykonáva činnosť, ktorá je jej stanovená v zmysle príslušných
všeobecne záväzných predpisov.
Od roku 2007 zastupujú obec Rade školy poslanci obecného zastupiteľstva a to Mgr. Milan
Adamec, Viliam Hajný a Anna Žiarová. Títo členovia Rady školy sa zúčastnili „Voľby
riaditeľa“ Základnej školy v roku 2009. Riaditeľom sa stal opäť PaedDr. Jozef Záborský na
funkčné obdobie 2009 – 2014.

6.1 Financovanie
Tabuľka 6.1

rok

Prenesené
Prenesené
Originálne
Originálne
kompetencie
kompetencie kompetencie kompetencie Počet žiakov
v tis. Sk
v tis. Sk
v€
v€

2007

9.057

1.200

298.930

39.830

311

2008

11.535

1.400

382.890

46.470

306

2009

11.096

1.380

368.308

41.608

286

201014

8.440

1.000

280.128

33.192

276

spolu

40.128

4.980

1.330.256

161.100

Financovanie Základnej školy vo funkčnom období je znázornené v tabuľke 6.1.
Ďalšie financie dostáva Základná škola prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí
a rodiny, ktoré sú závislé od počtu žiakov, ktorí sú považovaný v hmotnej núdzi. Tieto
transfery sú zahrnuté v tabuľke.
V tabuľke nie sú zahrnuté náklady „Dopravné“, ktoré sú v priemere 24.894 €, 750 tis. Sk,
ktoré sú refundované rodičom detí dochádzajúcich do školy.
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Základná škola má vlastné zdroje, ktoré získava z prenájmu priestorov a sú v priemere
23.235 €, 700 tis. Sk ročne. Tieto zdroje používa škola na rekonštrukciu a nákup vybavenia
priestorov.
7. Spoločenská, kultúrna a športová činnosť.
Od Nového roka 2007 sa zaviedol spoločný ohňostroj pre všetkých obyvateľov obce
s novoročným prípitkom, ktorého sa môže zúčastniť, každý obyvateľ obce.
V máji, každý rok sa uskutočňuje „Výstavka ručných prác“, ktorú vykonáva Jednota
dôchodcov Slovenska.
Na jeseň sa vykonávala „Výstava ovocia a zeleniny“, ktorú inicioval náš občan Mikuláš
Haviernik, ktorý aj aranžoval celú výstavu. V roku 2010 sa výstava neuskutočnila z dôvodu
neúrodného roku, ale aj zdravotných ťažkostí menovaného.
Pokračovalo sa v tradícií „Turnaj starostov obcí“, kde naša obec poriadala tento turnaj 2 krát.
V spolupráci s DHZ v obci sa obnovila tradícia „Stavanie mája“ Jánska vatra, kde DHZ
pripravil materiálne zabezpečenie týchto akcií. DHZ sa pravidelne zúčastňoval na Okresných
súťažiach, kde pravidelne dosahoval vynikajúce výsledky. Pohárových súťaží sa zúčastňoval
v rámci okrsku každý rok. DHZ sa okrem súťaží pričinilo aj pri likvidácii požiaru občana
Milana Lahutu. Jeho nezastupiteľné miesto bolo v tomto roku pri záchranných povodňových
prácach pri eliminácií škôd majetku obyvateľov.
Členovia DHZ si zrekonštruovali v rokoch 2008 a 2009 fasádu Požiarnej zbrojnice
s celkovým nákladom cca 2.650 €, 80,- tis. Sk
Celej jednotke a dobrovoľníkom patrí vďaka.
Každý rok sa zastupiteľstvo stretáva s „Jubilantmi“, ktorý dosiahnu vek 60, 65...... príjemné
posedenia sa uskutočňujú v Penzióne Sv. Floriána Vendelína.
Obec má aj Stolnotenisový oddiel, ktorý vedie Peter Rechtorík a pár nadšencov, ktorí hrávajú
V. ligu.
V roku 2008 sa uskutočnil I. ples obce, ktorý by sa mal v tomto roku opäť uskutočniť.
8. Záver
Na záver treba dodať, že obec je životaschopná plniť si svoje predsavzatia, je plne
organizovaná. Neuskutočnené akcie sa budú realizovať v nasledujúcich rokoch podľa priorít,
finančných prostriedkov a chuti.

