OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že
dňa 16.06.2010 o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční
zhromaždenie obyvateľov obce spojené so zasadnutím obecného
zastupiteľstva

Program rokovania

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Kontrolná činnosť:
0. Kontrola náležitostí účtovných dokladov na Obecnom úrade za I. štvrťrok 2010
1. Kontrola príjmov obce – Daň za ubytovanie v Penzióne St. Florián a Vendelín
4. VZN č. 04/2009 ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach
5. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu
6. Návrh „Zásady odmeňovania poslancov OcZ v zmysle novely zák. č. 369/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov
7. Záverečný účet za rok 2009
8. Rôzne: Kanalizácia, Nájomná zmluva, Športový a detský deň, Žiadosť na odstránenie
havarijného stavu okien na ZŠ, ......
9. Interpelácie
10.

Diskusia

11.

Návrh na doplnenie uznesenia

12.

Záver

0

V Beniciach: 12.6.2010

Ing. Milan Remšík

Vyvesené: 13.6.2010
Zvesené:

Zápisnica zo zhromaždenia obyvateľov obce spojeného s rokovaním
Obecného zastupiteľstva v Beniciach konaného dňa 16.06.2010
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva, skonštatoval, že
Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice boli určení Rastislav
Romančík a Viliam Hajný, za zapisovateľa Anna Žiarová. Privítal Emíliu Remšíkovú –
účtovníčku a Dušana Schumichrasta z dôvodu rokovania bodov programu. Poslanci nedoplnili
program rokovania o ďalšie body.
2. Kontrola plnenia uznesení.
K tomuto bodu starosta nepredložil žiadne vyjadrenia nakoľko budú predmetom
septembrového rokovania.
2. Kontrolná činnosť.
K tomuto bodu Hlavný kontrolór obce Anna Ondrušová postupne informovala zastupiteľstvo
o vykonaných kontrolách Kontrola náležitostí účtovných dokladov na Obecnom úrade za I.
štvrťrok 2010. Poslanec Miroslav Krška sa spýtal na sumu 6640 €, ktorou obec prispela
k celkovej sume cca 100 tis. € na opravu strechy telocvične. Spýtal sa akou sumou prispeli iné
obce. Starosta mu odpovedal, že obec mala spoluúčasť na rekonštrukcii strechy telocvične
v tejto sume. Žiadna iná obec nemôže poskytnúť finančné prostriedky na majetok našej obce,
nakoľko naša obec je zriaďovateľa nie je to príspevok, ale spoluúčasť obce, ktorá bola
zastupiteľstvom schválená v rozpočte na rok 2009.
Ku kontrole príjmov obce – Daň za ubytovanie v Penzióne St. Florián a Vendelín uviedla, že
v poslednom výkaze boli odvedené vyššie finančné prostriedky, ktoré neboli odúčtované. Boli
prijaté opatrenia na odstránenie tohto stavu.
3. VZN č. 04/2009 ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienka predaja výrobkov
Starosta oboznámil zastupiteľstvo o pripomienkach z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, ktoré boli vykonzultované a nič nebráni, aby toto VZN bolo prijaté.
Zastupiteľstvo nemalo žiadne pripomienky, žiaden pripomienky neboli vznesené počas doby
pripomienkovania a „Návrh“ bol zastupiteľstvom odsúhlasený.
4. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
Anna Žiarová predniesla správu komisie k podaným majetkovým priznaniam riaditeľa školy
Paedr. Jozefa Záborského a Ing. Milan Remšíka starostu obce. Skonštatovala, že podané
majetkové priznania uvedených volených funkcionárov sú v súlade s príslušnými pravidlami.
Zastupiteľstvo prijalo správu na vedomie.
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5. Návrh „Zásady odmeňovania poslancov OcZ v zmysle novely zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov“
Starosta informoval zastupiteľstvo o novele zákona k 1.4.2010, ktorou boli zmenené
podmienky na odmeňovanie poslancov zastupiteľstva. Doterajšie odmeňovanie bolo paušálne
za štvrťrok v sume cca 33 € bez ohľadu na počet konaných zastupiteľstiev. Zároveň sa
zmenilo aj o ustanovenie ohľadom minimálneho počtu konaní obecných zastupiteľstiev raz za
tri mesiace nie za dva. V rozprave sa zastupiteľstvo dohodlo, že odmeňovanie bude za účasť
na zastupiteľstve v sume 15 € a prijalo uznesenie.
6. Záverečný účet obce za rok 2009.
Starosta na začiatok upozornil zastupiteľstvo, že po prvý raz sa vykonáva konsolidovaná
účtovná závierka za obec plus školu. Preto k návrhu uznesenia na schválenie bez výhrad, bude
s výhradou z dôvodu vykonania auditu aj s konsolidáciou, ktorá sa má vykonať k septembru
2010. Tiež upozornil zastupiteľstvo, že audit záverečného účtu je podmienkou k žiadostiam
k Euro fondom, ale zatiaľ nie sme prihlásený k žiadnej výzve. V prípade podávania žiadosti je
možné uskutočniť audit ku konkrétnemu stavu účtu.
Emília Remšíková v stručnosti oboznámila zastupiteľstvo s čerpaním na strane výdavkov a
príjmov obce v roku 2009. Poukázala na Čerpanie rezervného fondu, finančné prostriedky,
ktoré boli v prechodne odložené na účte obce pre Základnú školu a nevyčerpané finančné
prostriedky na dokončenie rekonštrukcie strechy telocvične Základnej školy.
Anna Ondrušová v Stanovisku k záverečnému účtu obce predniesla správu. Skonštatovala, že
Záverečný účet spĺňa náležitostí, nebolo zistené nehospodárne nakladanie s finančnými
prostriedkami obce, neboli porušené rozpočtové pravidlá a odporučila prijať záverečný účet
bez výhrad. Starosta opravil toto ustanovenie o prijatím s výhradou vykonania auditu.
Mgr. Milan Adamec sa spýtal na nové skutočnosti ohľadom príjmov obec, či nebudeme riešiť
nový rok. Ako sa vyvíja situácia v tomto období. Starosta odpovedal, že zatiaľ situácia nie je
taká zlá, ohľadom príjmov, pretože sme mali dodatočný príjem z výnosu podielových fondov
v sume 5 600 €, ktorým sme vykryli výpadok podielových daní. Príjem za jún ešte nie je
a bude až okolo 23 júna. Preto tieto veci budeme riešiť až, keď bude vývoj nepriaznivý.
V septembri bude uskutočnené zastupiteľstvo, kde bude predložený vývoj čerpania rozpočtu.
ZMOS by mal vyjednávať s Ministerstvom financií ohľadom doplatku samospráve z titulu
výpadku podielových daní, ale aká bude situácia je ťažko teraz povedať, pretože je veľa
faktorov, ktoré môžu ešte ovplyvniť príjmovú časť rozpočtu. (Povodne,..). Na základe
moratória je možné do konca roka 2010 presúvať rezervu obce na doplnenie výpadku bežných
príjmov.
Starosta dal po rozprave hlasovať o Záverečnom účte obce za rok 2009, ktorý zastupiteľstvo
odsúhlasilo.
7. Rôzne
- Kanalizácia: Je vypísaná súťaž na dodávateľa stavby, ďalšie informácie budú priebežné
podávané
- Nájomná zmluva: tento rok žiadateľ z titulu operácie a nedohodou s Turvodom a.s. už
predmetný stánok nebude otvárať. Nové skutočnosti budú predmetom ďalšieho jednania.
- Detský športový deň obce: starosta informoval, že by sa mal uskutočniť 19.6.2010 na
ihrisku TJ Dynamo Príbovce a preto ja na zastupiteľstve aj Dušan Schumichrast. Ďalší
najbližší termín je 4.7.2010. V tomto termíne by sa uskutočnilo toto podujatie v záhrade
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Penziónu St. Floriána a Vendelína, pretože na ihrisku bude turnaj. Zatiaľ je termín
19.9.2010
Vatra: bude sa konať 26.6.2010
Žiadosť na odstránenie havarijného stavu okien: všetky žiadosti boli zamietnuté
z dôvodu vyplácania povodňových škôd na juhovýchode Slovenska. Vzhľadom na to, že
okná na našej škole sú v dezolátnom stave a nie je možnosť to prefinancovať, len cez
vlastné zdroje obce tak treba zvážiť aspoň čiastočnú výmenu okien. Už sú cenové ponuky
na výmenu okien na celkovú výmenu, ale my máme financie len na čiastočnú výmenu
v počte 54 ks na východnej, južnej a západnej strane budovy. Je na zvážení zastupiteľstva,
či budeme dodatočne schvaľovať finančné prostriedky z rezervy obce cca v sume 35 tis. €.
Je však dôležité spomenúť, že okná sa musia vymeniť z titulu bezpečnosti detí, personálu
aj z dôvodu vysokých tepelných únikov. Ďalej starosta spomenul zmenu konštrukcie
okien, pretože podľa projektu sú okná delené na tri časti, ale budú len z dvoch častí. Dá
vypracovať ponuku na zmenenú konštrukciu okien do Slovaktualu, aby sme vedeli o akú
sumu ide. Severná strana nie je natoľko porušená a tá by sa mohla prerobiť neskoršie.
Mgr. Milan Adamec oponoval, že telocvičňa stála cca 99 tis. € a pritom okná sú
v havarijnom stave. Starosta odpovedal, že tiež by rád tieto peniaze použil na okná na
škole, ale boli účelovo určené na telocvičňu. Nechcel dostať obec do polohy, keby sa
preklasifikovali na okná a teraz by sme ich museli vrátiť do štátneho rozpočtu. Takže boli
minuté na telocvičňu. Určite finančná politika rezortov štátu je pre nás nepochopiteľná,
ale tiež musíme pravidlá dodržiavať. Zároveň musíme myslieť aj na bezpečnosť detí,
personálu už teraz nakoľko situácia je v skutočnosti neúnosná. V podstate od roku 2007 sa
obec zaoberá výmenou a celkovou rekonštrukciou budovy školy. Eurofondy nevyšli,
žiadosť na havarijné stavy tiež nie a situácia je vážna.
Zastupiteľstvo sa dohodla na zaslaní zmenenej konštrukcie okien do Slovaktualu a po
doručení cenovej ponuky sa zvolá zastupiteľstvo a porovnajú sa cenové ponuky
a odsúhlasí sa výmena a dodávateľ okien. Starosta zvolá zastupiteľstvo čo najskôr.
25.06.2010 Športové hry samosprávy Turca: uskutočnia sa na ihrisku TJ Dynamo
Príbovce, kto má záujem môže sa zúčastniť.
Príspevok do fondu solidarity ZMOS: je požiadavka od ZMOS- u o poskytnutie
príspevku do fondu na odstránenie povodňových škôd postihnutých obyvateľov na
juhovýchode Slovenska. Je to dobrovoľná akcia, ktorej sa môžeme zúčastniť a prispieť.
Ešte nie je určený nejaký spôsob poskytnutia príspevku do fondu solidarity v akej výške
alebo forme. Keď budem riešiť okná, tak vtedy zaujmeme stanovisko a prijmeme
uznesenie.

8. Interpelácie – neboli zo strany zastupiteľstva
9. Diskusia neboli príspevky mimo prejednávaných bodov programu
10. Návrh na doplnenie uznesenia
Zapisovateľka Anna Žiarová prečítala schválené uznesenia a spresnili sa znenia. Nové
uznesenia neboli navrhnuté.

11. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť. Mimoriadne zastupiteľstvo bude oznámené
poslancom ústne. Ďalšie rokovanie bude v septembri.
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Zapísal: Anna Žiarová

Overovatelia: Viliam Hajný

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

Rastislav Romančík .................................................
Vyvesené: 17.09.2010
Zvesené:
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