Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 16.12.2008
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Ospravedlnil Annu Žiarovú, ktorá z rodinných
dôvodov príde neskoršie. Poslanec Miroslav Krška sa ospravedlnil z dôvodu hospitalizácie.
Za overovateľov zápisnice boli určení Rastislav Romančík a Viliam Hajný. Za
zapisovateľku bola určená Anna Ondrušová. Poslanci nemali pripomienky k programu
zasadnutia a tak program rokovania sa niesol v predloženom znení. Obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné.
2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta predniesol splnenie uznesenia z minulého zasadnutia „Predložiť programový
rozpočet obce na rok 2009 a 2009 – 2011“, ktorý poslanci dostali predložený pred konaním
zastupiteľstva.
3. Kontrolná činnosť
Hlavný kontrolór obce Anna Ondrušová predniesla správu: Kontrola náležitostí
účtovných dokladov v ŠJ za mesiac október 2008 a Kontrola účtovných dokladov na
Obecnom úrade za 3. štvrťrok 2008. Poslanci zastupiteľstva nemali pripomienky
k predloženej správe a zobrali ju na vedomie.
Pozn. Anna Žiarová sa dostavila na zastupiteľstvo
4. Organizačné
Všeobecné záväzné nariadenie obce Benice č. ../2008 o daniach z nehnuteľností na
rok 2009
Starosta oboznámil poslancov o zmene , ktorá súvisí so zmenou meny Sk na € a ktorá
má súvis na dane z nehnuteľností, spôsob zaokrúhľovania. Zákon, ktorým sa mení spôsob
zaokrúhľovania je určený v prílohe č.1 a 2. zák. č. 465/2008.
Pripomienky k VZN neboli podané. Bola podaná žiadosť od obce Príbovce na úľavu
alebo odpustenie daní z nehnuteľností. Starosta pripomenul prejednávanie prevodu
majetku TJ na obec Príbovce, kde bolo z jeho strany upozornené na možné dôsledky
v budúcnosti ohľadom financovania TJ, daní z nehnuteľností a ostatných súvislostí. Viliam
Hajný neodporučil, aby bola poskytnutá úľava. Rastislav Romančík odporučil, aby bola
poskytnutá buď dotácia TJ, alebo úľava obci Príbovce. Milan Adamec vyslovil
pochybnosti o ďalších budúcich krokoch obce Príbovce, pretože si dal žiadosť na
odkúpenie pozemku pod garážou a nebolo zo strany obce vyhovené. Nevie aké kroky budú
vykonané, pretože celý proces zaevidovania pozemkov do majetku TJ, bol spravený
zvláštnym spôsobom, ktorý nerešpektoval stavby v majetku obce a v majetku fyzických
osôb. Tento stav bol aj prevodom majetku TJ na obec Príbovce. Celý predchádzajúci
proces určenia hraníc bol urobený nie správnym spôsobom a jeho prípadná zmena by
mohla vyvolať veľké problémy vo všetkých zainteresovaných inštitúciách a aj osobách,
ktoré dokázali uskutočniť tento proces. Preto už nechce zasahovať do tohto procesu. Má
vážne pochybnosti o ďalšom postupe obce Príbovce ohľadom pozemkov, ktoré nie sú jej
majetkom, ale SPF. Starosta odpovedal, že minulý týždeň sa spustil proces vykonávania
vydávania pozemkov z majetku SPF, ktorý bol pozastavený. Určite sa bude tomu venovať,
ale najskôr na budúci rok, pretože už tento rok je na to krátky čas a z časových dôvodov to
nemôže stihnúť ani on ani SPF.
Zastupiteľstvo žiadosť obce Príbovce na úľavu alebo odpustenie daní z nehnuteľností
neodsúhlasilo.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo predložený návrh VZN v predloženej podobe ako VZN
číslo 05/2008.
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Všeobecné záväzné nariadenie obce Benice č. ../2008 o miestnych daniach
a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
Starosta predložil nový cenový výmer od firmy Brantner, ktorý rieši vývoz KO aj
separovaného zberu. Poplatok za zber plastov, skla , papiera bude musieť obec platiť
v sume 1,50 Sk/kg. Doteraz to bolo 0,00 Sk/kg. Technické služby Turč. Teplice nemenia
poplatky, ale podľa vývozu za mesiac február 2008 by nás to stálo jeden vývoz minimálne
sumu za 800 – 900 kg asi 3.750 Sk, čo je podstatne viac ako deklarovaná suma od firmy
Brantner. Spomenul, že vývoz separovaného odpadu je celoslovenský problém, pretože
z dôvodu finančnej krízy, nie sú jeho odberatelia. Preto predložil VZN, ktorým sa poplatok
320,- Sk mení na 260,- Sk 12 €. Tento poplatok by nám mal pokryť predpokladané náklady
na vývoz KO a aj separovaného. Máme tu obyvateľov obce, ktorí sú vedení v evidencii, ale
donesú potvrdenia o zaplatení odpadu v mieste prechodného bydliska. Milan Adamec sa
spýtal, či noví obyvatelia obce sú prihlásení na trvalý pobyt, pretože sú obce, ktoré
vykonávajú služby, ale podielové dane sú vyplácané v mieste ich trvalého bydliska.
Starosta odpovedal, že minulý týždeň riešil nových obyvateľov, ktorí sa prisťahovali
a tento týždeň to dá dokopy. Bol na registri obyvateľstva a dom má pridelené počítačové
číslo domu – index domu, kde už títo obyvatelia môžu byť prihlásení na trvalý pobyt.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo tento návrh pod VZN č. 06/2008.
Všeobecné záväzné nariadenie obce Benice č. ../2008 Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Benice
Starosta oboznámil s predloženým materiálom, ktorý upravoval a mohli sa vyskytnúť
chyby miesto obce mesto, primátor starosta. Komisie, ktoré majú predkladať návrhy
v nechal z titulu ich zvolenia, ktoré sú ustanovené od začiatku funkčného obdobia.
K predloženému materiálu sa poslanci zaoberali §21ods. 1a 24, v ktorom sa delegujú
právomoci starostu s nakladaním rozpočtovaných prostriedkov v priebehu roka. §21 sa
upravil zo znenia: Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom
1. Starosta obce je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenia – povolené prekročenie
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov obce do sumy 90%. 1. Starosta obce je
oprávnený schváliť rozpočtové opatrenia a.) povolené prekročenie bežných výdavkov pri
dosiahnutí vyšších príjmov obce do 50.000,- Sk od 1.1.2009 1,660,-€; b.) povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov kapitálové výdavky do sumy 10%
z celkových rozpočtovaných prostriedkov. Starosta obce presuny, ktoré vykoná podľa
písmena a) a b) predloží na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva. K §24
Schvaľovanie Monitorovacej správy Schvaľovanie obce predkladá ním odsúhlasenú
monitorovaciu správu na prerokovanie komisiám obecného zastupiteľstva a obecnému
zastupiteľstvu a to najneskôr do 60 dní po uplynutí prvého polroka na: 1. Starosta obce
predkladá ním odsúhlasenú monitorovaciu správu na prerokovanie komisiám obecného
zastupiteľstva a obecnému zastupiteľstvu, a to najneskôr do 30 septembra za I. polrok
čerpanie bežné výdavky a do 30. novembra priebežné čerpanie za 1. až 10. mesiac bežného
roka.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo tento návrh pod VZN č. 07/2008
Všeobecné záväzné nariadenie obce Benice č. ../2008 o zápise do povinnej školskej
dochádzky
K tomuto VZN nemali poslanci zastupiteľstva žiadne pripomienky a tento návrh bol
odsúhlasený pod VZN č. 08/2008
Schválenie zmeny poplatkov vyberaných obcou Benice v súvislosti so zavedením
meny Euro od 1.1.2008
Starosta predložený návrh okomentoval v súvislosti so zmenou prechodu Sk na Euro.
Ide len o prepočet súm z predchádzajúceho cenníka. Cintorínske poplatky sa budú meniť
2

novým VZN, ktoré sa bude schvaľovať v budúcom roku. Milan Adamec sa pozastavil nad
tým, že či sa oplatí vyberať poplatky v takýchto sumách, ktoré sú zanedbateľné. Starosta
oponoval, že sú to malé sumy, ale nejedná sa teraz o ekonomiku obce v celkovom
pôsobení, ale poplatky, ktoré sú v Sk, je potrebné zmeniť na € len z dôvodu zmeny meny
konverzným kurzom. V budúcom roku sa tieto poplatky budú prehodnocovať.
Zastupiteľstvo schválilo zmeny poplatkov
5. Programový rozpočet rok 2009, 2009 - 2011
Starosta obce oboznámil poslancov o zmene, ktorá sa uskutočnila od predloženia
rozpočtu na strane príjmov a to sume predpokladanej 2.900.- tis. Sk na sumu 3.285,- Sk,
ktorá bola zverejnená na stránke Min. financií. Ďalej poukázal na súčasnú svetovú
finančnú situáciu, kde sa nedá predpokladať v akej výške bude skutočný príjem obce. Toto
sa bude môcť prehodnotiť až po nejakom čase. Je na zastupiteľstve, či budeme rátať
s týmto zvýšeným príjmom alebo ostaneme na príjmovej predpokladanej čiastke.
Zastupiteľstvo ponechalo príjem na základe predloženého materiálu.
Starosta prečítal žiadosť TJ Dynamo Príbovce na dotáciu na činnosť TJ na sumu 15,tis. Sk. Anna Ondrušová aby sme túto žiadosť prejednali v príslušnej kapitole podľa
ekonomickej klasifikácie.
Výdavky sa postupne prerokovali podľa ekonomickej klasifikácií. Transfery na SSÚ
ešte nie je stanovený, pretože sa ide robiť zmena rozúčtovania nákladov podľa skutočne
vykonaných stavebných konaní. K výdavkom všeobecnej správy neboli pripomienky.
K finančným operáciám neboli pripomienky. K výdavkom na Ochrana pred požiarmi bola
suma navýšená z dôvodu opráv požiarnych striekačiek, ktoré sú poškodené a pokračovanie
v rekonštrukcii.
Žiadosť TJ sa prejednávala v kapitole 08.1.0. Starosta informoval, že obec môže
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách poskytnúť príspevok fyzickej alebo právnickej
osobe pokiaľ má schválené VZN. Rastislav Romančík sa spýtal na počet členov z našej
obce, starosta odpovedal, že celkovo je asi 11. Starosta informoval zastupiteľstvo, že aj
obec používa ihrisko v prípade športového dňa, zas na druhej strane , keď poskytneme
príspevok organizácii v inej obci, či sa to neobráti proti nám, lebo nebudeme ho
poskytovať naším ľuďom. Milan Adamec povedal, že netreba ísť k sporom my vám to , vy
nám to, pretože by sme sa zbytočne rozvadili. Vyhrážky nie sú na mieste. Starosta povedal,
že žiaci sú TJ Dynamo Príbovce na rozdiel A mužstva, ktoré je vlastne Valča B. Rastislav
Romančík sa vyjadril, aby bol poskytnutý príspevok v sume 2/3 zo žiadosti. Starosta
spomenul aj schválený príspevok na rok 2007 v sume 12,- tis. Sk , ktorý nebol poskytnutý,
pretože TJ si nesplnila podmienky, ktoré boli stanovené. Milan Adamec sa spýtal na
predsedu TJ. Patrik Antal je novozvolený predseda TJ, ktorý tieto súvislosti nemohol
ovplyvniť. Starosta ďalej informoval o rozhovore s predsedom, kde ho upozornil na
niektoré veci, ktoré nemôže podávať ako starosta a súčasne aj ako člen TJ, pretože je to
v rozpore so štatútom starostu.
Zastupiteľstvo schválilo príspevok na činnosť žiakov TJ v sume 10.000,- Sk na účelovo
viazané prostriedky na nákup športového výstroja. Príspevok bude zúčtovaný podľa VZN
obce č. 02/2007 o poskytovaní dotácií.
Pri výdavkoch na sociálne príspevky nie je ešte predstava ako sa toto bude účtovať podľa
zmeny zákona, pretože tato kompetencia prešla na obec v sume 5% z podielových daní.
Kapitálové výdavky.
Starosta informoval o zakúpení nového PC na obecný úrad. Milan Adamec navrhol
notebook, ale starosta povedal, že preňho je lepší klasický PC, pretože používanie
notebooku je síce s pohľadu flexibility výhodné, ale nepotrebuje ho používať mimo úradu.
Plánované financie sú síce dosť vysoké, ale sú v nej zahrnuté aj nové licencie a
príslušenstvo, ktoré súvisia s kúpou PC . Suma navrhnutá je maximálna, ktorá sa
neprekročí.
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V rozpočte nie je zahrnutých 70,- tis. Sk, ktoré sú výdavkom tohto roku na nákup
pozemku na chodník popri Valčianke. Geometrický plán má byť zhotovený do 19.12.2008
a je predčasné hovoriť o prevode tento rok.
Pokračovanie II. etapy chodníka popri ceste E519 bude v roku 2009 so zmenou, že
nebude odvodňovacia rúra popod celú dĺžku chodníka, ale budú použité obrubníkové
odtokové zberače do hrádze. Súčasne sa vybuduje verejné osvetlenie, ktoré bude rovnaké
ako v I. etape.
Verejné osvetlenie Nová IBV, ktoré sa musí bezpodmienečne spraviť aj z titulu
rekonštrukcie miestneho rozhlasu bezdrôtovým prenosom. Zastupiteľstvo schválilo použiť
rovnaký typ osvetlenia ako v I. etape. K rekonštrukcii rozhlasu bezdrôtovým spôsobom sa
vyjadrilo kladne.
Realizácia stavieb Sihoť: zhotovenie detského ihriska, cesta na výcvik hasičov smerom
k zadnej bráne penziónu, tanečné kolo. Zameranie pozemkov dal starosta z dôvodu
prevodu z MNV Benice na obec Benice.
Prepracovanie dokumentácie na nové podmienky € na NFP na základe novej výzvy.
Programový rozpočet na roky 2010 – 2011 - údaje sú informatívne
Pripomienky: Milan Adamec zastávka pri ZŠ. Starosta odpovedal, že nová výzva na NFP
je stanovená na infraštruktúru opravy, vybudovanie novej a pod. Minimálna čiastka je 5
mil. Sk, ale nedokážeme bez opráv komunikácií túto sumu nazbierať. Oprava komunikácií
neprichádza do úvahy, pretože pri budovaní kanalizácie v rokoch 2010 a neskôr, by sme
nesplnili podmienku päťročného nezasahovania do rekonštruovanej stavby. Nová zastávka
stojí okolo 50,- tis. Sk. Nedokážeme zabrániť vandalizmu a tým by sme neustále mali
náklady na údržbu. Starosta navrhol rekonštrukciu zastávok na pôvodných základoch
s navýšením rozpočtu v bežných výdavkoch položke 04.5.1 o 20,- tis. Sk na štandardnú
údržbu.
Zastupiteľstvo schválilo rozpočet s pripomienkami, ktoré budú zapracované v schválenej
verzii rozpočtu. Finančné operácie sa zapracujú do rozpočtu po schválení záverečného
účtu.
Pozn. Anna Žiarová sa ospravedlnila pre rodinné problémy. Zastupiteľstvo bolo uznášania
schopné
6. Rozpočtové opatrenia, presuny v rámci rozpočtových kapitol v roku 2008
Starosta informoval o navýšení na strane výdavkov – pokračovanie odvodového kanála
popri ceste E512 a chodníka na Pastierisku v sume necelých 150,- tis. Sk. Toto bolo kryté
dotáciou na individuálne potreby obce v sume 300,- tis. Sk. Ďalšie navýšenie bolo v sume
cca 30,- tis. Sk na viazanie Zbierky zákonov. Toto bolo kryté príjmov z podielových daní
za rok 2007 v sume 49,- tis. Sk. Ďalej sa presunuli nečerpané prostriedky na PD na Dom
smútku na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice.
Zastupiteľstvo zobralo tieto presuny na vedomie.
7. Inventarizácia majetku
Starosta informoval zastupiteľstvo o nezaradenom majetku do inventúry obce, pretože
pri likvidácii naplavenej vŕby pri pilieri Lavice cez Turiec, z povodia Váhu ho upozornili,
že je to majetok obce a nie ich. Návrh na ocenenie starosta predložil a to: Lavica cez
Turiec v sumu 40,- tis. Sk, Lavička cez Valčianku pri Turci v sume 14,- tis. Sk, Lavička
cez Valčianku na cintorín v sume 8.- tis. Sk so zaradením do majetku podľa účtovných
skupín k 31.12.2008.
Zastupiteľstvo uvedený návrh schválilo.
8. Rôzne
Informácia zo Snemu ZMOTu: Bolo prijaté uznesenie na predloženie pripomienky na
riešenie zákona o odpadoch ohľadom KO ale hlavne separovaného zberu, ako to bude
riešiť vláda na celoštátnej úrovni, recyklačný fond
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Posedenie na konci roka: Starosta informoval o uskutočnení tohto posedenia na termín
27. alebo 29.12. Termín sa uzavrie po informácií o obsadení Penziónu na termín
29.12.2008. Menu vyberie Anna Žiarová.
Silvestrovská zábava: 31.12.2008 v budove Školskej jedálni sa uskutoční zábava.
Vstupné na osobu je 400,- Sk, kde je zarátaná večera, pol litra vína na osobu, po polnočná
kapustnica. 10 minút po polnoci bude ohňostroj na Pastierisku s Novoročným prípitkom.
Vstupenky bude predávať Dušan Schumichrast. Kapacita je obmedzená na 60 miest.
Zábava bude samofinancovateľná.
Koncoročné odmeny: Starosta navrhol poslancom odmenu vo výške 4,- tis. Sk,
hlavnému kontrolórovi 5,- tis Sk s vyplatením vo forme zálohy s odmenami za posledný
štvrťrok.
Zastupiteľstvo schválilo navrhnuté odmeny
Starostovi navrhlo zastupiteľstvo odmenu vo výške jedného mesačného platu vo forme
13 - tého platu. Rastislav Romančík navrhol sumu 24,- tis. Sk a doplatok do výšky
mesačného platu bude hradený z preneseného výkonu štátnej správy.
Zastupiteľstvo schválilo navrhnutú odmenu.
9. 10. Interpelácie, diskusia
V rozprave k prijímaným VZN kám, prerokúvaným materiálom , odzneli pripomienky,
ktorými sa rozdiskutovali všetky náležitostí. Všetko je to na zvukovom zázname.
11. Návrh na doplnenie uznesenia
Starosta požiadal o prečítanie schválených uznesení a doplnenie. Zmenilo sa znenie
uznesenia na poplatky. Nové návrhy sa nepredložili.
12. Záver
Starosta poďakoval za účasť. Najbližšie zasadnutie bolo stanovené zatiaľ na 28.1.2009

V Beniciach: 16.12.2008
Zapísal: Anna Ondrušová
Overovatelia zápisnice: Viliam Hajný

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

Rastislav Romančík ......................................................
Vyvesené: 21.12.2008
Zvesené:
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