OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce , že
dňa 28.01.2009 o 18- tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Kontrolná činnosť: - Správa o kontrole v ZŠ Benice za IV. štvrťrok 2008
-

Inventarizácia pokladničnej hotovosti na Obecnom
úrade k 31.12.2008

-

Plán práce hl. kontrolóra na I. polrok 2009

-

Správa hl. kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2008

-

Stanovisko hl. kontrolóra k prijatému programovému
rozpočtu na rok 2009 a roky 2009 – 2011

4. Rôzne: Výstavba „Chodník pre peších v obci Benice popri ceste E519 – II.
etapa“, Komunikácie Nová IBV a pripojenie k ceste E519, Ples samosprávy 14.
marca, II. Zimné športové hry samosprávy Turca 13. februára
5. Interpelácie
6. Diskusia
7. Návrh na doplnenie uznesenia
8. Záver

Starosta obce : Ing. Milan Remšík
V Beniciach : 25.01.2009

Vyvesené: 25.01.2009
Zvesené :
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Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 28.1.2009

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné
podľa prezenčnej listiny. Za zapisovateľku určil Annu Žiarovú, za overovateľov zápisnice
Viliama Hajného a Rastislava Romančíka. Poslanci nepredložili žiadne ďalšie návrhy do
programu rokovania. Starosta doplnil do bodu „Rôzne“ informáciu o Voľbe prezidenta SR
a Aglomerácia Príbovce – kanalizácia.
2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta skonštatoval, že uznesenia z minulého roku sú splnené až na uznesenie č.
76/08 predložiť návrh VZN o odpadoch, ktorý ešte nie je spracovaný.
3. Kontrolná činnosť
Hlavný kontrolór obce predložil postupne všetky správy o kontrolnej činnosti
vykonaných v predchádzajúcom období. Správa o kontrole v ZŠ Benice za IV. štvrťrok
2008, Inventarizácia pokladne na Obecnom úrade k 31.12.2008, Správa hlavného
kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2008, Plán práce na hlavného kontrolóra na I.
polrok 2009, Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatému programovému rozpočtu na rok
2009 a roky 2009 – 2011.
Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2009 Obecné zastupiteľstvo schválilo bez
doplnenia.
K stanovisku k programovému rozpočtu neboli vznesené pripomienky a zastupiteľstvo
zobralo na vedomie.
4. Rôzne: - Výstavba Chodníka v obci Benice popri ceste E519 – II. etapa. Starosta
spomenul spôsob financovania tejto výstavby, ktorá je odsúhlasená v rozpočte. Na túto
investíciu nie je nárok na podporu z fondov EÚ, pretože obec nie je zaradená vo vidieckom
póle rastu.
Komunikácie Nová IBV a pripojenie na cestu E519. Starosta spomenul spôsob
financovania tejto výstavby na ktorú sú odsúhlasené finančné prostriedky v rozpočte.
Pokúša sa získať financie prostredníctvo Fondu rozvoja bývania, kde treba splniť rad
podmienok a spolu so stavebným povolením predložiť do 15.2. na Krajský stavebný úrad,
ktorý tento fond zastrešuje. Stavebné povolenie na Chodník a Komunikácie sa už vybavuje
a stavebné konanie bude 6.2..
Ďalej starosta informoval zastupiteľstvo o ďalších možných podporách, tak ako bolo vlani
financované verejné osvetlenie na Chodníku I. etapa, kde obec získala 300,- tis. Sk
z Ministerstva financií. Podľa informácií si obec žiadosť môže dať, ale nikto nevie
predpokladať vývoj finančnej situácie v štátnom rozpočte a nikto nezaručí, že financie
budú obci poskytnuté.
Aglomerácia Príbovce – odkanalizovanie. Starosta informoval o vývoji tejto akcie. V obci
Valča došlo k personálnym zmenám v obecnom zastupiteľstva. Nové zastupiteľstvo zrušilo
uznesenie o odkanalizovaní obce Valča s vlastnou čističkou a odsúhlasilo odkanalizovanie
na „kanál“ Benice – Príbovce- Košťany/ Turcom – Vrútky. Teraz musia vo Valči zozbierať
dohody o budúcich zmluvách v dostatočnom množstve a aglomerácia bude môcť
pokračovať v realizácií odkanalizovania obcí. Dohody o budúcich zmluvách sa upravovali,
ale netýka sa to našej obce, pretože na Predstavenstve Turvodu minulý týždeň (22.1.2009)
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naša obec spĺňa podmienky na začatie projektovej dokumentácie a územného rozhodnutia
už od vlani.
Ďalej starosta informoval o Plese samosprávy Turca ktorý sa uskutoční 14.3.2009
v Mošovciach. Poslanci, ktorí majú záujem sa prihlásiť ako aj obyvatelia, tak nech to
nahlásia na Obecný úrad. Zároveň sa uskutočnia II. Zimné športové hry samosprávy Turca
v Jasenskej doline dňa 13.2.2009. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade.
Dňa 21.3.2009 sa uskutočnia Voľby prezidenta Slovenskej republiky, kde obci vyplývajú
povinnosti nad dozorom a priebehom volieb. Harmonogram týchto úkonov starosta už
dostal a bude postupovať podľa týchto pokynov.
5. 6. Interpelácie, Diskusia
Mgr. Milan Adamec sa spýtal, či sa ide Chodník robiť ak sa nedostane dotácia. Starosta
sa ospravedlnil, že sa možno zle vyjadril, ale finančné prostriedky sú plánované bez
ohľadu na dotácie. Možné dotácie len pomôžu obci nečerpať z vlastnej rezervy.
Anna Žiarová sa spýtala na sumu milión sedemdesiat tisíc plus osvetlenie. Starosta
vysvetlil, že na chodník je zhruba 700,- tis. Sk a VO 300,- tis. Sk.
Viliam Hajný sa spýtal na prechod pre chodcov z výjazdu Nová IBV a napojenie
výjazdu pri MVDR. Paľovej. Starosta odpovedal, že výjazdy bude musieť schváliť ScZSK,
dopravné značenie bude musieť zrealizovať projektovo obec. Na miestnych
komunikáciách je investorom obec a j na ceste E519, ktoré potom prejde do správy
ScZSK. Tieto podklady budú riešením po vyjadreniach Dopravného inšpektorátu,
rozhodnutia ObÚCDaK. Zároveň dal vypracovať podklady na dočasné dopravné značenie,
ktoré musí byť schválené pri realizácií.
Ďalej starosta vystúpil ohľadom Daní z nehnuteľností a poplatkom. Daň za psa sa
neplatí tento rok do 31. januára. Obec je povinná vystaviť platobný výmer, pretože sa
zmenili podmienky výberu (prechod na EURO). Výber dane za psa bude do 31.1. ak sa
nezmenia podmienky, až na budúci rok. Pre rok 2009 platí, že platiť sa bude do 15 dní od
doručenia platobného výmeru. Starosta ešte nevystavoval platobné výmery, pretože
Program na dane na rok 2009 bol doručený len v dnešnej pošte.
Miestny poplatok za KO. Starosta informoval o potvrdeniach o návšteve školy, práca
mimo trvalého bydliska, platba mimo trvalého bydliska....., je teraz bezpredmetné nosiť,
nakoľko poplatok sa neplatí pozadu, ale dopredu. Vyúčtovanie sa robí ku koncu roka.
Nikto nemôže vedieť dopredu, koľko bude mimo trvalého bydliska. Vyúčtovanie sa dá
urobiť len na základe zrátania poplatkových dní.
Miroslav Krška sa spýtal, či má doniesť potvrdenie o návšteve školy od detí. Starosta
odpovedal, že práveže opačne. Nie je potrebné teraz nosiť potvrdenie, pretože vyúčtovanie
sa robí ku konca roka.
Viliam Hajný sa spýtal, kto bude realizovať výstavbu Chodníka. Starosta odpovedal, že
ešte nie je spravený výber. Mgr. Milan Adamec pripomenul, že treba jednoznačne spraviť
ponukové konanie, pretože milión je dosť peňazí. Starosta odpovedal, že dal prerobiť
cenový výmer na chodník, pretože cena nezodpovedala realite. Napojenie Nová IBV, bude
pokračovať firma, ktorá vykonávala základné terénne úpravy.
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7. Návrh na doplnenie uznesenia
Nové návrhy na uznesenie sa nedoplnili
8. Záver
Starosta pre členov Rady školy pripomenul, že rada školy sa uskutoční 9.2.2009 o 16 –
tej hodine a spomenul aj Ples Rodičovského združenia na deň 14.2.2009, ktorý sa
uskutoční v školskej jedálni. Na rade školy sa bude pravdepodobne prejednávať príprava
volieb riaditeľa školy, pretože v roku 2009 končí funkčné obdobie.
Starosta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a dohol sa so zastupiteľstvom na
najbližšom rokovaní na deň 25.2.2009.

Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Viliam Hajný

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

Rastislav Romančík ..............................................................

Vyvesené: 1.2.2009
Zvesené:
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