Zápisnica z Verejného zhromaždenia obyvateľov obce Benice, konaného
dňa 19.6.2008
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Privítal až dvoch zástupcov verejnosti p. Mikuláša
Haviernika a p. Oľgu Marčičiakovú. Skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová, overovatelia zápisnice Miroslav Krška
a Viliam Hajný. Program rokovania sa nedoplnil zo strany zastupiteľstva
2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia prijaté z predchádzajúcich rokovaní boli splnené. Zostáva uznesenie číslo
013/08 Započítať do rozpočtu na rok 2008 sumu na štúdiu rekonštrukcie Domu smútku, kde je
priebežné plnenie bez termínu. Ostatné plnenie uznesení bude v ďalšom bode v Kontrolnej
činnosti.
3. Kontrolná činnosť
Hlavný kontrolór obce Anna Ondrušová predniesla postupne správy o kontrolnej činnosti:
Plnenie uznesení za I. štvrťrok 2008 za I. štvrťrok 2008. Pripomienku mal poslanec Mgr. Milan
Adamec k riešeniu žiadosti SVB o odkúpenie budovy bývalej jedálne ZŠ. Starosta mu
odpovedal, že žiadosť je evidovaná, ale zatiaľ odpredaj budovy neprichádza do úvahy. Po
vysporiadaní pozemkov z obcou Príbovce, môže byť uvažované s odpredajom budovy – drevená
časť.
K plneniu príjmov obce – Daň za ubytovanie za I. štvrťrok 2008 a kontrola náležitostí účtovných
a pokladničných dokladov za I. štvrťrok 2008 neboli pripomienky.
4.

Záverečný účet obce rok 2007

Hlavný bod „Verejného zhromaždenia obyvateľov obce“ starosta prečítal podľa
predloženého dokumentu, ktorý bol vypracovaný účtovníčkou obce Emíliou Remšíkovou.
V dokumente bolo podrobné opísané hospodárenie obce na strane bežných a kapitálových
príjmov a výdavkov, zúčtovanie so štátnym rozpočtom, vyúčtovanie transferov na ZŠ a ostatné
transfery na obec. Bol vyčíslený prebytok hospodárenia a návrh na použitie prebytku
hospodárenia na rok 2008.
Mgr. Milan Adamec vyrátal, že obec použila na bežné výdavky obce o 900,- tis. Sk viac ako
boli príjmy, pretože sa čerpalo z rezervy roku 2006, ktorá bola 1,5 mil. Sk. Starosta odpovedal,
že bežné výdavky v roku 2007 neboli prekročené a oproti rozpočtu boli ušetrené v sume cca
117,- tis. Sk z podielových daní na rok 2007 z celkovej sumu cca 3 mil. Sk. Poslankyňa Anna
Žiarová spomenula výdavky na plynofikáciu v objeme 750,- tis. Sk, ktoré nie sú zarátané
v príjme na rok 2008. Starosta doplnil, že k tejto sume treba doplniť aj ostatné investície
v objeme 880,- tis. Sk, ktoré boli vyplatené v roku 2007. Účtovníčka Emília Remšíková
pripomenula, že výsledok hospodárenie v objeme 3,2 cca je po odrátaní 1,5 mil. Sk, ale celkový
výsledok hospodárenie bol cca 4,8 mil. Sk a že boli aj investičné akcie (plyn, VO..
Po vyjadreniach a diskusii zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce za rok 2007. Ďalej
schválilo použitie prebytku v objeme cca 3,1 mil. Sk na akcie vykonávané v roku 2008. Potvrdilo
Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2007, ktoré bolo predmetom
prednesenia na zastupiteľstve 24.4.2008.
5. Organizačné
a.) VZN č. 01/2008 o vyberaní poplatku za jednoduché a drobné stavby
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Počas vyvesenia na úradnej tabuli neboli podané zo strany obyvateľov a iných osôb žiadne
pripomienky . Poslanci odsúhlasili návrh VZN v znení ako bol predložený.
b.) VZN č. 02/2008 o používaní miestnych komunikácií na území obce Benice
Počas vyvesenia na úradnej tabuli neboli podané zo strany obyvateľov a iných osôb žiadne
pripomienky. Starosta doplnil návrh o parcela 142/5, 142/6 a parcelu č. 202. Mgr. Milan Adamec
sa informoval ohľadom vysporiadania pozemkov pod bývalou budovou jedálne ZŠ a garážami.
Starosta mu spresnil, že budúca zámena pozemkov sa bude riešiť z parcely 142/6. Návrh VZN
bol zastupiteľstvom schválený.
c.) Komisia ochrany verejného záujmu
Starosta predložil Komisii... majetkové podania svoje, riaditeľa ZŠ a hlavného kontrolóra.
Komisii odporučil postup ako má byť podaná správa o vyhodnotení týchto podaní. Komisia
dostala úlohu pod uznesením o preskúmaní týchto podaní a vydanie stanoviska. Termín je do
najbližšieho zastupiteľstva.
d.) Dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad
Starosta informoval zastupiteľstvo o doručení platobných výmerov daňovníkom. Spomenul, že
PD Javorina Valča nepodala nové daňové priznanie, pretože časť parciel bola presunutá do PD
Valča a tak došlo ku korekcii na výnose DzN. Informoval o postupnom výbere daní a poplatkov,
ktoré momentálne prebiehajú.
6. Rozpočtové opatrenia – Zvýšenie príspevku Spoločný stavebný úrad Sučany na rok 2008
Starosta informoval zastupiteľstvo o porade ohľadom hospodárenia na SSÚ v Sučanoch, kde
sa prijal návrh na zvýšenie poplatku na obyvateľa z 25,- Sk na 30,- Sk na rok 2008. Mgr. Milan
Adamec namietal, že podľa nového stavebného zákona už nebude musieť byť SSÚ, ale obec
bude vydávať rozhodnutia na stavebné povolenie. Starosta u mu odpovedal, že sa jedná
o finančné prostriedky na rok 2008 a nový zákon bude platiť od roku 2009. Napriek tomu
odborný výkon bude musieť vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou na ktorú obec nemá
človeka. Pripomenul, že aj v súčasnosti schvaľuje obec rozhodnutia a vydáva stavebné povolenia.
Poslankyňa Anna Žiarová spomenula, že sa jedná len o navýšenie. Zastupiteľstvo schválilo
príspevok na 30,- Sk na obyvateľa na rok 2008.
7. Rôzne
a.) Dotácia na VO Chodník a lávka
Do konca marca sa podávali žiadosti na Ministerstvo financií na doplnenie rozpočtov obce na
prefinancovanie neinvestičných a investičných akcií obcí mimo podielových daní. Starosta
podával žiadosť na sumu 396,- tis. Sk z ktorých mal byť podiel z obecných zdrojov vo výške 40,tis. Sk a celková suma dotácie mala byť 356,- tis. Sk. Po telefonáte z Ministerstva financií nám
bolo oznámené, že obec dostane dotáciu na VO v sume 300,- tis. Sk. Na základe tejto dotácie je
možné ďalej navýšiť prostriedky na výstavbu chodníka, ktoré nie sú v rozpočte. Zároveň sa môže
dať opraviť chodník na pastierisku.
b.) Projekt „Stavebné úpravy strechy a fasády ZŠ Benice
Starosta informoval o podávaní projektu na financovanie zo štrukturárnych fondov dňa 2. mája
2008 na Ministerstve výstavby, kde sme v I. kole prešli bez zádrheľov a nemuseli sme
dopracovávať projektovú dokumentáciu ani dopĺňať ďalšie podklady. Rozhodovací proces bude
koncom augusta alebo začiatkom septembra, kde budeme vedieť, či naša ZŠ dostane finančné
prostriedky na celkovú rekonštrukciu. Vyslovil nádej, že financie nám budú poskytnuté. Zároveň
informoval o I. kole kde z 54 podaných projektov 24 škôl dostalo financie, 19 sa dostalo do
zásobníka projektov a 11 škôl neprešlo.
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c.) Informácia o komunikáciách Nová IBV
Starosta informoval o ukončení terénnych úprav na komunikáciách, kde treba ešte dorobiť
napojenie komunikácie na parcele161/12 s poľnou cestou, kde sa čaká na TurVod, aby zodvihli
hydrant a mohla sa jama zasypať. V tejto súvislosti spomenul ponuku od fy. Parapetrol
z Ďanovej, ktorá poslala ponuku na studené asfalty, ktoré sa používajú na vysprávku
povrchových výtlkoch na komunikáciách. Ako to bude fungovať, koľko je záruka na životnosť
nevedel odpovedať, pretože firma pripravuje predvádzaciu akciu, kde budú špecifikované všetky
podmienky trvácnosti, spôsobu prípravy a ostatné. Jedná sada stojí okolo 8 tis. Sk (2t kyslé
kamenivo, 1t zásypový piesok, penetrák a iné.
S ukončením komunikácií na Novej IBV sa majú povyrovnávať krajnice na chodníku od
Príboviec a miestne komunikácie. Chodník na pastierisku je predmetom inej akcie.
d.) Porada ŽSK – komunikácie II. III. triedy
Starosta sa zúčastnil na porade na ŽSK v Žiline, kde predmetom rokovania boli opravy, údržba,
nové komunikácie v rámci kraja. ŽSK chce podať jeden spoločný projekt na tieto aktivity aby sa
mohlo opraviť čo najväčšie množstvo komunikácií v rámci kraja.
e.) Valné zhromaždenie TurVod – investičný plán rok 2008 a 2009
Starosta informoval o Valnom zhromaždení. Spomenul odovzdané dohody o budúcej zmluve
s tým, že plánovaná kanalizácia , projektová dokumentácia, bude riešená v investičnom pláne
v roku 2009. Nie je to oneskorenie, pretože predmetom odkanalizovania obcí a aglomerácií od
2000 do 10000 ekvivalentných obyvateľov je až rok 2010. Dovtedy sa projektovo pripraví
odkanalizovanie z prostriedkov TutVodu a.s., pretože naša obec nemá toľko finančných
prostriedkov, aby túto investičnú akciu zvládla z vlastných zdrojov. Ak by aj zvládla, tak na
prevádzku by obec nemala dostatočné zdroje. Poslanec Mgr. Milan Adamec skonštatoval, že pri
tak málo podielu akcií v TurVode ako má naša obec, tak nemáme veľkú možnosť prevádzkovať
kanalizačnú sieť. K tejto myšlienke sa priklonili aj ostatní poslanci zastupiteľstva.
f.)Deň detí a športový deň obce
Starosta informoval zastupiteľstvo o konaní akcie v sobotu 21.6.2008. Spomenul program
priebehu, príspevky, ktoré poskytli: Helena Motlová, Mgr. Milan Adamec, Ing. Miroslav Čierny,
Zlatko Kopčok. V tejto súvislosti spomenul aj Turnaj štyroch obcí Benice, Ležiachov, Príbovce
a Rakovo, ktorý sa uskutoční 5.7.2008 na ihrisku TJ Dynamo Príbovce. Oproti vlaňajšiemu roku
sa príspevok zvýšil z troch tisíc na štyritisíc Sk.
g.)Vatra
Na deň 28.6. 2008 sa chystá „Jánska vatra“. Obyvatelia, ktorí majú staré pneumatiky, nech ich
pripravia, keď sa bude robiť zber (pravdepodobne vo štvrtok pred sobotou).
h.) Letné športové hry
Dňa 20.6.2008 sa uskutočnia Letné športové hry zamestnancov samosprávy Turca. Kto má
záujem môže sa zúčastniť.
8.) a 9. Interpelácie a diskusia
Miroslav Krška spomenul poškodenie strechy klubu. Starosta navrhol postavenie stĺpu pred
budovu, tak aby bol prekážkou pre zastavenie automobilov, ktoré tam aj tak nemôžu stáť, pretože
je tam plná čiara. Vybavovanie odškodnenia bude na dlhé lakte.
Starosta dodatočne informoval o harmonograme zberu separovaného odpadu na II. polrok.
Oľga Marčičiaková upozornila na „kývajúcu“ lavičku cez Turiec, ktorú starosta sľúbil opraviť
podložením pilierov. K tomuto sa pripojí aj lávka cez Valčianku na cintorín. Ďalej mala
pripomienku k hratiu pesničiek pre jubilantov alebo v nedeľu popoludní. Starosta odpovedal, že
nie je problém pustiť reláciu do rozhlasu, ale rozprávať už nemá kto. Ďalej upozornila na kábel,
ktorý ide do Penziónu a je zachytávaný vysokými autami. Starosta jej kázal aby mu pripomenula,
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že sa porozpráva s vedúcou. Pripomenula naberanie vody zo schodíkov pri Valčianke na
cintoríne a požiadala o riešenie a prirobenie jedného schodíka. Naberanie vody na polievanie
hrobov je značne sťažené aj zdravým osobám.
Anna Žiarová dala podnet na pokosenie chodníka na železničnú stanicu do Príboviec.
Mgr. Milan Adamec sa opýtal na prechod pre chodcov, ktorý má byť nakreslený na východe
z Lávky. Zatiaľ je nakreslená zebra, ktorá je obnovená z pôvodného značenia. Pri tejto
príležitosti starosta spomenul vodenie detí z družiny p. Brozmanovou, ktorá ich vodí po hlavnej
ceste napriek tomu, že Lávka je funkčná a deti nech posiela cez Lávku alebo popri Romančíke,
ale nech ich nevystavuje nebezpečenstvu a zároveň nevytvára prekážku iným motorovým
vozidlám.
Starosta spomenul stĺp pred budovou obecného úradu, ktorý teraz po umiestnení zástav pôsobí
rušivo. Tento stĺp sa preloží na pravú stranu okna z čelného pohľadu a bude sa používať na
vyvesenie čiernej zástavy v prípade úmrtia občana našej obce.
10. Návrh na uznesenie
Do návrhu na uznesenie sa nedostali nové návrhy a uznesenie v znení takom ako sa postupne
prejednávali jednotlivé body programu.
11. Záver
Zastupiteľstvo sa dohodlo na najbližšom rokovaní začiatkom septembra.

Zapísal: Anna Žiarová
Vyvesené: 04.7.2008
Overovatelia: Miroslav Krška, Viliam Hajný
Zvesené:
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