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:
Kontrola účtovných dokladov v ŠJ ZŠ Benice v III. štvrťroku 2009
Kontrola účtovných dokladov v ZŠ Benice v III. štvrťroku 2009
4. Organizačné:
Schválenie:
1. VZN č. 02/2009 obce o daniach z nehnuteľností na rok 2010 a následne
2. VZN č. 03/2009 obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2010 a následne
3. VZN č. 04/2009 obce ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach
4. VZN č. 05/2009 o odpadoch
5. VZN č. 06/2009 o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradného odvádzania odpadových vôd zo
žúmp
6. Rozpočet na rok 2010 – 2012 ekonomická klasifikácia
7. Koncoročné odmeny

5. Rôzne : Inventarizácia majetku k31.12.2009, Žiadosť na Ministerstvo
pôdohospodárstva, Silvester a ukončenie roka
6. Interpelácie
7. Diskusia
8. Návrh na doplnenie uznesenia
9. Záver
Starosta obce : Ing. Milan Remšík
V Beniciach : 13.12.2009
Vyvesené: 13.12.2009
Zvesené :

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dá 16.12.2009
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ospravedlnil
Rastislava Romančíka, ktorý sa nezúčastní rokovania z rodinných dôvodov. Skonštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Doplnil body programu rokovania v bode rôzne „Schválenie
otváracích hodín pre Bystro Benické očko „. Za zapisovateľku určil Annu Žiarovú, overovatelia
zápisnice boli určení Viliam Hajný a Miroslav Krška. Poslanci zastupiteľstva nedoplnili program
rokovania o žiadne body.
2. Kontrola plnenia uznesení
Z uplynulého rokovania obecného zastupiteľstva v novembri vyplynuli uznesenia: Predložiť návrh
rozpočtu na roky 2010 – 2012. Tento návrh poslanci mali doručený pred konaním zastupiteľstva. Teraz
majú ešte jeden výtlačok po úprave, pretože bola chyba v súčtových vzorcoch. Tento bod sa prerokuje
v bode číslo 4 – organizačné. Programový rozpočet podľa programov a podprogramov bude predložený
v januári 2010.
Vykonať posedenie s jubilantmi. Toto uznesenie bolo splnené 20.11.2009.
Inventarizácia majetku obce – zoznamy sú vytlačené a pripravené na odkontrolovanie. Hasiči začali
inventarizáciu vykonávať.
3. Kontrolná činnosť
Hlavný kontrolór obce prečítala jednotlivé správy z kontrolnej činnosti, ktorú vykonávala v zmysle
plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2009 postupne: Kontrola náležitostí účtovných dokladov
týkajúcich sa Školskej jedálne Základnej školy Benice za III. štvrťrok 2009 (mesiac september 2009),
Kontrola príjmov obce – Daň za ubytovanie za III. štvrťrok 2009 v Penzióne ST. Floriána a Vendelína,
kde konštatovala porušenie VZN obce č. 06/2008 o miestnych daniach..., pretože výkaz a platba bola
hlásená po termíne, čo sa opakuje pravidelne. Starosta k tomuto dodal, že obec musí začať daňové
konanie, ale pokiaľ suma (penále z omeškania) neprekročí 3 €, tak sa zastavuje. Kontrola náležitostí
účtovných dokladov v Základnej škole Benice v II. polroku 2009, Kontrola náležitostí pokladničných
a ostatných účtovných dokladov a ich zaúčtovanie v II. štvrťroku 2009 na Obecnom úrade, Kontrola
náležitostí pokladničných a ostatných účtovných dokladov a ich zaúčtovanie za III. štvrťrok 2009 na
Obecnom úrade.
Mgr. Milan Adamec pripomienkoval zmluvy na Telocvičňu, či sú v súlade s podmienkami obce, ako sa
platí a či je to výhodné? Starosta odpovedal, že finančné prostriedky vyberané ZŠ sú príjmov obce, ale
obec ich spätne prevádza na ZŠ. Ďalej sa spýtal na frekvenciu predkladania správ z kontrolnej činnosti, či
sa to dá nejakým spôsobom zmeniť. Poukázal na časovú náročnosť pre kontrolóra aj zastupiteľstva.
Starosta odpovedal, že kontrolná činnosť je vykonávaná v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na rok 2009,
ktorá bola schválená zastupiteľstvom. Kontrolnú činnosť je povinný kontrolór predkladať zastupiteľstvu
v zmysle zákona o kontrolnej činnosti o vnútornom audite a zákona o obecnom zriadení. Anna
Ondrušová navrhla spôsob predkladania správ. Záver bol predložený starostom, tak že „Správy
z kontrolnej činnosti“ budú doručené poslancom pred zastupiteľstvom v elektronickej alebo písomnej
podobe. Poslanci s týmto spôsobom súhlasili a prijali uznesenie.

4. Organizačné
Schválenie VZN č. 02/2009 obce o daniach z nehnuteľností na rok 2010 a následne. Starosta
v stručnosti popísal ako boli plnené príjmy obce z daní z nehnuteľností za rok 2009. Oznámil, že
pripomienky k návrhu VZN neboli podané zo strany obyvateľov obce a z právnických osôb mala
pripomienku obec Príbovce, ktorá žiadala prostredníctvom starostu obce Ing. Jaroslava Brzáka,
odpustenie alebo zníženie dane z nehnuteľností za areál TJ Dynamo Príbovce. Starosta pripomenul
vlaňajšie stanovisko Rastislava Romančíka, že buď dostane dotáciu TJ, alebo sa odpustia dane. Ďalej
pripomenul, že subjekt TJ je občianske združenie bez majetku, ktorý bol prevedený na obec Príbovce
a zo zákona má daňovú povinnosť obec Príbovce. Diskusia sa uzavrela s tým, že žiadne úľavy sa
nebudú poskytovať ani obyvateľom ani fyzickým alebo právnickým osobám zriadených na
podnikanie. Starosta ešte pripomenul, že v návrhu je upresnený spôsob platenia pri splátkach, a VZN
sa prijíma na rok 2010 a následne pokiaľ by sa z akéhokoľvek dôvodu neprijalo zmenené VZN na
roky následne po zdaňovacom období roku 2010. Zastupiteľstvo schválilo návrh VZN, tak ako bol
predložený s dodatkom následne.
Schválenie VZN č. 03/2009 obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010 a následne
Starosta predložil zastupiteľstvu vývoj platieb za rok 2009 Technickým službám Turčianske
Teplice s.r.o. a Brantner Fatra s.r.o. Martin a vyzbierané poplatky za komunálny odpad od
obyvateľstva a fyzických a právnických osôb zriadených na podnikanie. Rozdiel medzi platbami
a vyzbieranými poplatkami je len 8 € (v prípade uhradenia poplatkov od všetkých, ktorí ešte majú
zaplatiť). Preto návrh na zvýšenie poplatku na rok 2010 je zvýšiť o 1 €, tak aby boli pokryté náklady
na vývoz odpadu a separovaného zberu.
Starosta oboznámil zastupiteľstvo s rokovaním s firmou Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
2.12.2009 a s firmou Brantner Fatra s.r.o. 3.12.2009 ohľadom odpadov v obci, kde ani jedna firma
nepredpokladá nárast cien za jednotlivé služby. Nové cenníky služieb ani harmonogram vývozu nie
je spresnený a majú ho doručiť do konca roka, keď budú mať relevantné podklady na cenotvorbu.
Ostatné miestne dane sa nezmenili. Miestna daň za psa pre už prihlásených psov je splatná do
31.1.2010. Novo prihlásené psy sa platia do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru.
Mgr. Milan Adamec sa spýtal na povinnosť na separácie od 1.1.2010. starosta odpovedal, že
separácia je povinná už dávno. Od 1.1.2010 bola povinnosť separovať biologický odpad a odpadové
oleje z kuchýň. Táto povinnosť sa odkladá na rok 2013 z titulu krízy. Anna Ondrušová sa spýtala na
čistenie obalov na jogurt, či obec dostala nejaký list. Starosta odpovedal, že separovaný odpad by
mal byť očistený od vnútorného obsahu, aby pri jeho spracovávaní neboli ľudia vystavení
zbytočnému zápachu.
Zastupiteľstvo schválilo návrh VZN
Schválenie VZN č. 04/2009 obce ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach

Toto VZN malo byť pripomienkované od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, pretože oni
majú v kompetencii ambulantný predaj potravín a výrobkov z mäsa. Do dnešného dňa stanovisko
nedodali, tak starosta navrhol, aby sa neprijalo. Predmetom schválenia bude na zastupiteľstve po doložení
stanoviska.
Schválenie VZN č. 05/2009 o odpadoch

Starosta stručne oboznámil zastupiteľstvo s predloženým návrhom VZN. Počas pripomienkovania bola
doplnená adresa firmy Brantner Fatra s.r.o. o Robotnícka 20 a Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
Viliam Hajný sa spýtal na kontaktné údaje a požiadal, aby boli zverejnené na úradnej tabuli. Starosta
odpovedal, že obyvatelia obce môžu kedykoľvek nahliadnuť do VZN na obci. K zberu papiera podotkol, že
bude zbieraný na základe harmonogramu a nie na zavolanie. Harmonogram bude dodaný do konca októbra.
Zastupiteľstvo predložený návrh schválilo.
Schválenie VZN č. 06/2009 o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradného odvádzania odpadových vôd
zo žúmp
Starosta skomentoval predložený návrh VZN a čiastočne odpovedal aj Viliamovi Hajnému
v predchádzajúcom bode, kde je zverejnená adresa aj webová stránka. Do konca roka platí akcia, kde si
obyvatelia objednávajú sami vývoz na platných telefónnych číslach, ktoré sú uvedené na letákoch a ktoré boli
doručené do domácností.
Zastupiteľstvo predložený návrh schválilo.
Rozpočet obce na roky 2010 – 2012
Starosta predložil novo vytlačený rozpočet, pretože v s pozvánkami na zastupiteľstvo bol rozpočet
s chybnými údajmi, pretože súčtové vzorce boli sčítavané na dvakrát. Tento aktuálny rozpočet je znížený vo
výdavkovej časti o sumu 1305 €. Zároveň predložil príjem z podielových daní v roku 2009 bez podielových
daní na mesiac december 2009, ktoré by mali nabehnúť okolo 18. decembra. Doplatok na základe výpadku
podielových daní za rok 2009 predstavuje sumu 7799 € (234.862 Sk). Týmto nám do schváleného rozpočtu na
rok 2009 chýba necelých 1000 €. Spolu s príjmov za mesiac december okolo 6000 € budeme mať rozpočet
prekročený na strane príjmu cca o 5000 €.
K návrhu rozpočtu na strane príjmov povedal, že odporúčanie zo ZMOS – u na rok 2010 je príjem
z podielových daní vo výške 95 % roku 2008 (3,020,- tis Sk, čo predstavuje sumu 2,869,- tis. Sk pri počte
obyvateľov 284), čo pri 291 obyvateľov na rok 2010 je suma cca 97590 €. Vzhľadom na nepredpokladané
udalosti bol tento návrh vypočítaný ako príjem na rok 2009 vo výške 96 260 € (2,900,- tis. Sk).
Dotácia v sume 7799 € bude zúčtovaná k 31.3.2010. Súčasne do tohto termínu bude doplatené ešte za rok
2009 suma asi 40% cca 3120€. S týmto príjmov navrhovaný rozpočet zatiaľ neuvažuje a bude predmetom
zmeny rozpočtovania v priebehu roku 2010.
Prognóza príjmov obce na rok 2010 ešte nie je zverejnená na webovej stránke Ministerstva financií, ale vlani
bola už zverejnená 15.12.2008. Celkové príjmy obce budú postupne sledované a v priebehu roka 2010 budú
upravované.
Celkový prechod na rok 2010 bude v sume asi133,- tis € (4 mil. Sk). Mgr. Milan Adamec sa spýtal na
podielové fondy, aká je výnosnosť, tak starosta odpovedal, že strata z januára 2009 je už dobehnutá pretože
vtedy bol vývoj v prepade. Z 1,207 mil. Sk z roku 2008 bol prepad na 973.315 Sk. V auguste 2009 sme vložili
35 tis. €. V dnešnej dobe máme na úložkách sumu cca 75 tis. €. Ďalej sa spýtal na účet v Dexii banke. Obec
má zriadený bežný účet kvôli SCP akcie TURVOD – u.
Rozpočet je navrhnutý len v rozpočtovej klasifikácií, programový rozpočet s programami a podprogramami
sa pripraví na zastupiteľstvo na budúci rok, keď budú všetky podklady na jeho zostavenie.
Vo výdavkovej časti je zarátané odstupné starostu v sume 5365 €. Mgr. Milan Adamec sa opýtal, či je to zo
zákona. Starosta odpovedal, že odstupné pre starostu je vyplácané pre starostu, ktorý nie je zvolený v ďalšom
funkčnom období. Odstupné patrí aj v prípade úmrtia starostu pozostalým.
Rozpočet je koncipovaný ako prebytkový a príjmové finančné operácie sú stanovené v akej výške budú
jednotlivé transféry zo ŠR do obce a na ZŠ Benice prichádzať a ako bude skutočné čerpanie z rezervy
minulých rokov.
Spoluúčasť na Telocvičňu ZŠ je v sume 6500 € a bude to pravdepodobne prenos z roku 2009. Zajtra
(18.12.2009) ide starosta podpisovať zmluvu na sumu cca 100,- tis € (cca 3 mil. Sk).

Výdavok na činnosť TJ Dynamo Príbovce je vo výdavkoch v sume 400 €. Ešte nevieme či naša obec bude
organizátorom turnaja, pretože sa menili účastníci, preto celkový rozpočet na TJ je zvýšený o sumu na
organizáciu turnaja o 250€.
Kapitálové výdavky možné rozšírenie rozhlasov cca 1500€. Dopravné značenie Nová IBV, chodník E519
3500 €, chodník popri Valčianke 3300 €. Nové stavby (Sihoť) 11700€ - bude sa snažiť získať dotáciu
z Ministerstva financií. Tento rok sme získali 11856 €, ktorou sme pokryli rekonštrukciu rozhlasu a osvetlenie
nová IBV. 1700 € na PD na do smútku. 1500 € ZŠ Euro fondy v prípade ďalšej výzvy.
Mgr. Milan Adamec poukázal na elektronické aukcie, ktoré sa začali využívať v samosprávach, ktoré
značne šetria prostriedky. Starosta súhlasil s elektronickou aukciou, ale keď si porovnal chodník vybudovaný
v Záturčí, ktorý má podobné parametre ako náš, tak náš vyšiel cca o 1220 € lacnejšie. Elektronická aukcia je
z dôvodu výberu dodávateľov dobrá vec, len treba preskúmať možnosť softvéru a na akom princípe sa bude
zadávať. Zastupiteľstvo k tomuto prijalo uznesenie na preverenie možnosti elektronickej aukcie na zadávanie
zákaziek do konca marca 2010.
Elektronická aukcia sa bude zadávať cez našu webovú stránku www.benice.sk, ktorá je zriadená od roku
2007. Dnes schválené VZN budú zajtra zverejnené na obecnej výveske aj na webe.
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu: Anna Ondrušová predniesla stanovisko, kde predložený
rozpočet na roky 2010 – 2012 odporučila zastupiteľstvu prijať.
Po prednesenom stanovisku hlavného kontrolóra zastupiteľstvo prijalo navrhnutý rozpočet v rozpočtovej
skladbe na roky 2010 – 2012.
Koncoročné odmeny
Starosta predniesol návrh na koncoročné odmeny, ktoré majú byť v sume tak ako vlani. V predloženom
návrhu rozpočtu odzneli všetky údaje plnenia rozpočtu na strane príjmov a výdavkov. Obec má dostatočnú
rezervu aj po vyplatení navrhovaných odmien pre poslancov v sume cca 133 € hrubého, pre hlavného
kontrolóra v sume cca 166 €. Poslancom bude zarátaná aj odmena za IV. štvrťrok v sume cca 32 € vo forme
zálohy. Starosta mal odmenu vlani vo výške jedného platu z ktorého sa odrátali príspevky na prenesené
kompetencie štátu v sume cca 884 € hrubého.
Mgr. Milan Adamec sa spýtal na koncoročné oslavy Silvester, či odmeny neovplyvnia koniec roka Silvester.
Starosta odpovedal, že v ohňostroji neplánuje prerušenie začatého zvyku, koncoročné posedenie členov
obecného úradu prebehne bez prerušenia, kalendáre pre obyvateľov obce sa budú distribuovať do každej
domácnosti. Všetko je v súlade s rozpočtom bez nejakých obmedzení.
Na základe týchto skutočností zastupiteľstvo tento bod rokovania schválilo.
Koncoročné posedenie
Zastupiteľstvo schválilo koncoročné posedenie spolu s partnermi. Anna Žiarová navrhla, aby bol prizvaný aj
Dušan Schumichrast s manželkou. Anna Ondrušová navrhla, aby bol prizvaný František Harazin s manželkou
aj z dôvodu dovŕšenia jubilea 50 rokov aj z dôvodu práce na úseku hasičstva, ale aj dlhoročnej práce
v prospech obce. Posedenie sa uskutoční 29. decembra o 17. Hodine.

5. Rôzne : Inventarizácia majetku k31.12.2009
Zoznamy majetku sú vytlačené. Hasiči už začali vykonávať fyzickú inventarizáciu. Členovia
jednotlivých komisií môžu vykonať fyzickú inventúru
Žiadosť na Ministerstvo pôdohospodárstva
Zatiaľ nebola doručená odpoveď, ale už je známe že naša obec nedostane dotáciu na miestne
komunikácie Nová IBV. Dotáciu dostalo päť obci z Turca.
Turvod a.s. – porada
Starosta sa zúčastnil porady s vedením Turvodu a.s. dňa 10.12.2009 na Bystričke. Tu dostal
oficiálne stanovisko k neschváleniu žiadosti na Kanalizáciu Aglomerácie obcí Benice, Príbovce,
Rakovo a Valča. Už bola podaná druhá žiadosť ku koncu novembru. O tom či bude schválená alebo
nie, tak bude rozhodnuté v roku 2010.

Pozemky – prevody so štátu na obec
Starosta je dohodnutý s pani Jelenčiakovou ohľadom parciel 142/5 a 142/6 – parkovisko pri škole,
budova starej jedálne ZŠ na koniec januára 2010.
Otváracie hodina Bystro Benické Očko
Nový nájomca „Očka“ požiadal o schválenie otváracích hodín. Mal požiadavku aby v piatok
a v sobotu bolo otvorené do 24,00. Otváranie cez týždeň o 15,00, v sobotu o 13,00 a v nedeľu
o 13,00. Zastupiteľstvo schválilo piatok a v sobotu záverečnú o 23,00 hod. Zároveň uložilo pripraviť
VZN na otváracie hodiny prevádzok v obci.
6. Interpelácie - neboli zo strany zastupiteľstva vznesené
7. Diskusia – prebehla v rámci rokovania. Mgr. Milan Adamec navrhol, aby bola prestávka počas
dlhšieho rokovania. Starosta súhlasila povedal, že je to na vôli zastupiteľstva
8. Návrh na doplnenie uznesenia: neboli vznesené požiadavky mimo rokovania
9. Záver: Starosta poďakoval za účasť. Najbližšie zastupiteľstvo bude podľa potreby v januári 2010
po vzájomnej dohode

Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Viliam Hajný
Miroslav Krška

Vyvesené: 21.12.2009
Zvesené:
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