OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce , že
dňa 22.01.2008 o 18- tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční
zasadnutie obecného zastupiteľstva

Program rokovania

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2007
4. Plán kontrolnej činnosti na rok 2008
5. Rekonštrukcia okien a vchodu na obecnom úrade
6. Rôzne
a.) Valné zhromaždenie MZLMF
b.) Ples samosprávy 8.3.2008
c.) Informácia o zimnej údržbe
d.) Vývoz komunálneho a separovaného odpadu
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Starosta obce : Ing. Milan Remšík
V Beniciach : 18.01.2008

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 22.1.2008
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Ospravedlnil poslanca Mgr. Milana Adamca, ktorý
nestihol prísť z pracovnej cesty z Bratislavy. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová. Overovatelia zápisnice boli určení
Miroslav Krška a Viliam Hajný. Body programu rokovania poslanci nedoplnili.
2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia prijaté na predchádzajúcom zastupiteľstve pod bodom C. Ukladá

ešte

neprekročili termín plnenia 31. január 2008.
Uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach sú predmetom predloženej správe
o kontrolnej činnosti za I. polrok 2007.
3.Správa o kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka obce Anna Ondrušová predložila správu o kontrolnej činnosti za rok
2007. Správa o kontrolnej činnosti je prílohou tejto zápisnice.
4. Plán kontrolnej činnosti na rok 2008
Hlavná kontrolórka obce predložila plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2008. Zastupiteľstvo
schválilo „Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2008 jednohlasne.
5. Rekonštrukcia okien a vchodových dverí na obecnom úrade
Starosta v krátkosti vysvetlil dôvod výmeny okien. Súčasné okná sú netesné vyrobené
z materiálov, ktoré vôbec nezabraňujú úniku tepla z vykurovaného priestoru. Pri trvalých
vetroch, ktoré boli decembri kúrenie sa neustále zapínalo a zasadačka bola vyhriata len, keď
bolo kúrenie spustené.
Starosta dal vypracovať ponuky od troch firiem (TFM, Novaplast, Wiplast), ktoré predložil
poslancom zastupiteľstva na posúdenie pri výbere dodávateľa. Kritérium bola cena za
dodávku diela. Výmenu okien bude vykonávať firma TFM, ktorá mala najlepšiu ponuku
ohľadom ceny a pri päťkomorovom systéme a okien s koeficientom prestupu tepla 1,0.
Tak isto predložil ponuku na výmenu vchodových dverí od týchto istých firiem. Poslanci
vybrali ponuku od firmy TFM, ktorá nebola najlacnejšia, ale len z dôvodu použitia
dvojzámkového zamykania a s použitím samozatvárača, čo navŕšilo cenu oproti firme
Novaplast o necelých 3.700 Sk a od firmy Wiplast o necelých päťsto Sk. Firma Novaplast
dodávala dvere s trojkomorovým systémom a firma Wiplast s päťkomorovým systémom, ale
systém zamykania len s jedným zámkom.

Zastupiteľstvo schválilo rekonštrukciu okien a vchodových dverí za celkovú sumu necelých
125,- tisíc Sk. Starosta podpíše zmluvu o dielo s dodávateľom prác a okien a dverí od firmy
TFM. Financovanie bude z rezervy roku 2007 a z nových príjmov roku 2008.
Starosta súčasne s cenovými ponukami predložil aj súhrn platieb za predaj pozemkov z roku
2007. Celková suma, ktorá nebola uhradená na účet obce je k dnešnému dňu 1.060.800,- Sk.
Jedná sa o kupujúcich, ktorí budú platiť prostredníctvom úverov z banky.
6. Rôzne
a.) Valné zhromaždenie MRZLMF
Starosta informoval zastupiteľstvo o 1. Valnom zhromaždení MRZLMF, ktoré sa
uskutočnilo najprv za účasti starostov z Valče, Príboviec a Rakova na obecnom úrade
v Beniciach, kde sa prerokoval ďalší postup ohľadom kanalizácie v rámci týchto obcí. Potom
o jedenástej pokračovalo Valné zhromaždenie v Penzióne St. Floriána a Vendelína. Tu bol
pozvaný ako hosť riaditeľ Spoločnej úradovne v Turčianskych Tepliciach Ing. Litvom. Ten
informoval prítomných o postupe prác na rýchlostnej komunikácií R3, ktorá ešte stále nie je
doriešená z dôvodu veľkého lobingu Banskobystrického samosprávneho kraja.
Ďalej informoval o činnosti spoločnej úradovne, ktorá vykonáva pre obce Horného Turca
servis prenesených a originálnych kompetencií. V budúcnosti by sme sa aj my mali zaoberať
touto problematikou, lebo nárast agendy je pre obce neúnosný a nie je v možnostiach každej
obce vykonávať agendu, ktorá je podmienená rôznymi odbornými spôsobilosťami.
Starosta obce Rakovo Ján Franek informoval o požiadavke na jednanie predsedu vlády
s primátorom mesta Martin a zároveň aj predsedom ZMOTu ohľadom prečistenia koryta toku
Turiec od Príboviec do Rakova. Toto sa týka aj našej obce. Premiér prisľúbil pomoc v sume 5
miliónov Sk na túto činnosť z rezervy vlády. Na základe tejto informácie poslanec Romančík
spomenul požiadavku od občana Martina Kršku na poskytnutie pomoci pri regulácii koryta
Turca za záhradami od Milana Buchu až po záhradu pani Jackulíkovej. Starosta prisľúbil
prejednanie tejto záležitosti na správe povodia.
b.) Ples samosprávy
Starosta oboznámil zastupiteľstvo s konaním Plesu samosprávy dňa 8. marca 2008
v Mošovciach. Poslanci aj obyvatelia obce, ktorí majú záujem, sa môžu nahlásiť na obecnom
úrade. Vstupné je 500,- Sk, kde je zahrnuté konzumné.
c.) Informácia o zimnej údržbe
Starosta informoval zastupiteľstvo o použití snehovej frézy na dočistenie komunikácií
a cintorína s so snehovou frézou, ktorá bola zakúpená do ZŠ. Dočistenie sa vykonávalo za
účelom splnenia limitu na výmenu zábehového oleja, na ktorý je potrebné päť hodín a teraz
môže ísť fréza na prvú garančnú prehliadku.

d.) Vývoz komunálneho a separovaného odpadu
Vzhľadom na zmenu harmonogramu vývozu komunálneho odpadu z Technických služieb z
Turčianskych Teplíc, bude sa vykonávať vývoz komunálneho odpadu v pondelok, ale už
v skorých ranných hodinách od 7,00. Na túto hodinu si majú občania pripraviť smetné
nádoby, aby mohli byť vyvezené. Starosta v piatok vyhlási v obecnom rozhlase zmenu hodiny
vývozu.
Čo sa týka vývozu separovaného odpadu, tak harmonogram je vyvesený na obecnej výveske.
7. Diskusia
V diskusii vystúpil starosta ohľadom prípravy záväzného rozpočtu na rok 2008. Poslanci
budú mať predložené plnenie rozpočtu na rok 2007 aj s návrhom rozpočtu na rok 2008
a rozpočtovaním na roky 2009 až 2010.
Poslanec Miroslav Krška upozornil na zakúpenie čiernej zástavy na vyvesovanie v prípade
úmrtia v obci. Starosta obce doplnil túto požiadavku aj o doplnenie stojana na vyvesovanie
vlajok v zmysle pravidiel používania vlajok na úradných budovách, kde treba vyrobiť držiak
a zároveň treba vyrobiť obecnú vlajku, tak aby mohli byť vyvesené: štátna vlajka, euro vlajka
a obecná vlajka na budove.
Poslankyňa Anna Žiarová upozornila na poškodenú lávku cez hrádzu na príchod na
železničnú stanicu, na ktorej môže vzniknúť úraz. Starosta prisľúbil nápravu.
Hlavná kontrolórka Anna Ondrušová spomenula prístavbu k domu smútku – miestnosť na
prezliekanie farára pri vykonávaní obradov na cintoríne. Starosta odpovedal, že táto prístavba
sa bude realizovať v tomto roku, ale spomenul aj predbežný návrh na celkovú rekonštrukciu
Domu smútku, ktorá by z neho spravila dôstojnú budovu. Zatiaľ nezáväzne dá vypracovať
architektonickú štúdiu rekonštrukcie.
8. Návrh na uznesenie
Prejednávané materiály boli predložené do návrhu na uznesenie.
9. Záver
Starosta ukončil zasadnutie obecného

zastupiteľstva. Nové zasadnutie bude po

prekonzultovaní s poslancami v dňoch 26. až 29. februára.

Zapísal : Anna Žiarová 22.1.2008
Overovatelia: Viliam Hajný
Miroslav Krška

Vyvesené: 28.1.2008
Zvesené :
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....................................................

