Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 24.4.2008
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Poslanec Mgr. Milan Adamec sa ospravedlnil z titulu zahraničnej pracovnej cesty.
Poslanec Viliam Hajný zostal s poruchou na traktore v poli a možno sa dostaví na rokovanie
neskoršie.
Starosta oboznámil poslancov s tým, že od dnešného rokovania sa bude zaznamenávať
rokovanie Obecného zastupiteľstva na audio záznam. Za zapisovateľa bola určená Anna
Žiarová, overovatelia zápisnice Miroslav Krška a Rastislav Romančík.
Starosta spresnil program rokovania v bode 5. „Organizačné“ o prerokovanie stravného,
dopravného, predaj plynofikačného zariadenia Nová IBV, vyhlásenie k 2% dani z príjmu,
podania oznámenie funkcií.... majetkové pomery vedúcich zamestnancov a starostu
2. Kontrola plnenia uznesení
027/08 Vykonať vysporiadanie rozdielu medzi fyzickým a účtovným stavom inventarizácie
k 31.12.2007 podľa zápisnice zo zasadnutia inventarizačnej komisie dňa 11.2.2008. toto
uznesenie bolo splnené.
033/08 Predložiť podklady na majetko právne vysporiadanie pozemkov pod bývalou jedálňou
ZŠ. Poslanci dostali podklady s geometrickým plánom zamerania pozemkov TJ Dynamo
Príbovce, Obce, Slovenského pozemkového fondu (SPF). Momentálne sú pozemky TJ na
vklade do katastra, nakoľko Valné zhromaždenie TJ odsúhlasilo prevod majetku pod Obec
Príbovce. Starosta rokoval s riaditeľom SPF o dohodnutí sa na stretnutí, stým, že pozemky
pod správou SPF, by mali byť prevedené na Obec Benice a potom následne vysporiadať
pozemky pod bývalou budovou jedálňou ako aj prístavby (dreváreň), garáži. Zároveň
informoval zastupiteľstvo o žiadostiach SVB z roku 2003 a 2005 na odkúpenie budovy
Jedálne. Tu spomenul možnosť odkúpenia „Drevenice“ v, ktorá nie je potrebná pre Obec ani
ZŠ. V bývalej jedálni ZŠ je momentálne v jednej časti sklad pre bicykle personálu ZŠ
v druhej časti sklad pre ZŠ a v tretej časti sú šatne pre hokejbalistov.
011/08 Prerokovať úpravu ľavého brehu toku Turca od vtoku Valčianky po záhradu p.
Jackulíkovej so správcom toku. Starosta prerokoval toto uznesenie so správcom toku Povodie
Váhu s p. Kusým. Čakajú na prisľúbené finančné prostriedky od predsedu vlády v objeme 5
mil. Sk. Zatiaľ idú vykonávať čistenie toku Turca od vtoku Blatnického potoka a vtoku
Valčianky.
012/08 Posúdiť opravu lávky a vykonať opravu. Jedná sa o lávku na železničnú stanicu, ktorú
mal opraviť poslanec Miroslav Krška a do dnešného dňa nebola oprava vykonaná. Po
rozprave Miroslav Krška prisľúbil posledný termín vykonania opravy na deň 30.4.2008
010/08 Zakúpenie čiernej zástavy a ušitie obecnej zástavy spolu s vyrobením držiaka na tri
zástavy. Starosta prerokoval s dodávateľskou firmou dodanie zástav aj držiaka. Spolu s
týmito vecami objednal aj darčekové perá pre deti na MDD. Dodané to má byť v priebehu
dvoch troch týždňov.
028/08 Preskúmať možnosť vyššieho zúročenia financií z bežného účtu na termínovaný účet.
Starosta predložil zastupiteľstvu ponuky od DEXIA Banky, ktorú dodal poslanec Mgr. Milan
Adamec a ponuku od VÚB Banky a oboznámil zastupiteľstvo, že na účte je zhruba 6 mil. Sk,
z toho momentálne neviazaných na použitie 5 mil. Sk . Neskôr, keď sa dokončia rozbehnuté
investičné akcie (chodník popri hlavnej ceste, komunikácie nová IBV), bude treba asi 2 mil.
Sk, ktoré by bolo vhodnejšie umiestniť na Peňažný korunový fond (PKF).
Vzhľadom k tomu, že na účet VÚB je naviazaná obec so štátnym rozpočtom, školou
a inými inštitúciami, starosta neodporučil, aby sme presúvali finančné prostriedky do Dexie
banky, v ktorej máme zriadený fondový účet a vedieme v nej akcie TurVod – u.
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Podľa predloženej ponuky od VÚB je možnosť presunúť finančné prostriedky na
Terminovaný účet na viazanosť 1, 3, 6 mesiacov alebo na Peňažný korunový fond (PKF), kde
sú finančné prostriedky úročené podľa výkonnosti fondu na kapitálových trhoch. Výhoda
PKF je v tom, že obec môže s finančnými prostriedkami manipulovať neobmedzene a nemusí
čakať až do skončenia termínu viazanosti bez poplatku za predčasný výber. Starosta
oboznámil zastupiteľstvo, že pokiaľ prejde projekt na obnovu ZŠ, tak prvé čerpanie môže
prísť najskôr za 6mesiacov, nakoľko schvaľovací proces na refundáciu faktúr za práce
vykonané na rekonštrukcii je asi 100 dní, potom treba vykonať verejnú súťaž, čo trvá asi 70
až 90 dní, takže môžme presunúť financie na termínovaný vklad na dobu 6mesiacov.
Poslanec Miroslav Krška informoval o Dexii banke, ktorá má úročenie 3,5%, bez
výpovednej lehoty, nakoľko v reklame to propagujú ako najlepšie zhodnotenie financií.
Starosta mu ukázal na ponuke od banky, že toto úročenie je len pre fyzické osoby a viazanosť
je na 24 mesiacov. Prisľúbil, že sa pôjde zajtra informovať do Dexie. Starosta prisľúbil
zvolať mimoriadne rokovanie ak preukáže svoje tvrdenie podloženými podkladmi od Dexie
banky a presunúť finančné prostriedky do tejto banky.
Poslankyňa Anna Žiarová navrhla rozdelenie finančných prostriedkov na termínovaný
vklad a do PKF.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo uznesenie o prevode financií na termínovaný účet v sume 2,5
mil. Sk a na Peňažný korunový fond (PKF) v sume 2,5 mil. Sk do VÚB banky a poverilo
starostu v zastupovaní s týmito prevodmi.
3. Kontrolná činnosť: Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Tento bod programu sa preskočila nechal sa na posúdenie poslancom individuálne, nakoľko
poslanci dostali stanovisko v písanej forme v dostatočnom predstihu. Bolo skonštatované, že
stanovisko sa prednesie na Verejnom zhromaždení obyvateľov obce na najbližšom
zastupiteľstve.
4. Audit hospodárenia
Starosta informoval zastupiteľstvo o odovzdaní podkladov na „Audit hospodárenie za rok
2007 audítorke p. Fiolekovej. Audit hospodárenie je požadovaný ako nepovinná príloha
k čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov z EÚ. Na základe včerajšieho telefonického
dohovoru s audítorkou, audit ešte nie je skončený a bude vyhotovený do konca týždňa.
5. Organizačné
a.) Starosta na základe porady hlavných kontrolórov obcí a na základe nevydania zákonnej
normy na hradenie stravy pre starostov obcí, ktorí nie sú zamestnancami obce podľa § 152
ods. 5 písm. b) zákonníka práce, môže obecné zastupiteľstvo rozšíriť okruh osôb, ktorým sa
zabezpečuje strava. Doteraz táto norma nebola zakomponovaná v organizačnom poriadku
obce a starosta požiadal o jej schválenie.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo toto ustanovenie.
b.) Starosta predložil na odsúhlasenie používanie súkromného motorového vozidla pre
služobné účely za účelom preplácania cestovných náhrad podľa zák. č. 283/2002 Z.z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo toto ustanovenie.
c.) Starosta informoval o kolaudácií plynových rozvodov na Novej IBV, ktorá nadobudla
právoplatnosť a teraz ich ide obec odpredať do majetku SPP.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo zastupovanie starostu za obec pri odpredaji tohto investičného
zariadenia
d.) Starosta podal informáciu o možnosti poskytnutia 2% dane z príjmu pre Občianske
združenie Rodičovské združenie pri ZŠ Benice. Poslanec Miroslav Krška namietal, že v obci
Moškovec majú poberateľa 2% dane z príjmu hasiči. Navrhol, aby túto daň sme poskytli našim
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hasičom. Starosta vysvetlil, že obec nie je prijímateľom tejto dane a Dobrovoľný hasičský zbor
v obci nie je samostatný právny subjekt „Občianske združenie“, tak nemôže byť poberateľom
tejto dane. Pokiaľ sa takéto združenie zriadi podľa zákona o združovaní občanov, tak je možnosť
túto daň presunúť aj na takéto združenie.
e.) Starosta oboznámil zastupiteľstvo o Majetkových priznaniach - hlavný kontrolór obce
Anna Ondrušová, riaditeľ základnej školy PaedDr. Jozef Záborský vedúceho zamestnanca pri
výkone práce vo verejnom záujme deklarované podľa § 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 54 ods.. 2 až 4 a odsek
6. zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o štátnej službe), ktoré bolo potrebné podať do 31 marca
2008.
Ďalej oboznámil zastupiteľstvo s „Oznámením funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. týkajúceho sa jeho.
Predloženie Majetkového priznania a Oznámenia funkcií.... bude predložené Komisii
Verejného záujmu na najbližšom zastupiteľstve.
6. Doplnok „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Benice“
Na základe požiadavky Obce na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ je
potrebné doplnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Benice (PHSR) na roky
2007 – 2013. V PHSR, ktorý bol schválený v roku 2007 nebola táto Rozvojová stratégia v bode
č. 3 Investície do občianskej infraštruktúry, bod 3.2. presne špecifikovaná z titulu ešte
nevydaných manuálov – príručky pre žiadateľa v rámci Regionálneho operačného programu
2007 – 2013 (ROP), ktorá bola schválená 21.1.2008. Tento doplnok má vplyv na započítanie
vyšších preferencií a je povinná príloha k predkladanej žiadosti na realizáciu projektu „Stavebné
úpravy strechy a fasády Základnej školy – Benice“
Zastupiteľstvo tento doplnok PHSR obce Benice schválilo.
7. Uznesenie o nenávratný finančný príspevok
Na základe schváleného doplnku PHSR zastupiteľstvo schválilo uznesenie: a.) predloženie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1. Regionálneho operačného
programu na realizáciu projektu: „Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie 8 obcí regiónu Turca
(Benice, Blatnica, Ďanová, Folkušová, Karlová, Príbovce, Rakovo, Valča) – Oprava strechy
a fasády Základnej školy v Beniciach“, ktorý je v súlade s PHSR obce Benice; b.) Zabezpečenie
realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP); c.)
Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške
1.088.500 Sk.
Celkové realizované stavebné práce sa skladajú zo sumy 15.374.666,40 Sk, 384.000,- Sk
Projektový manažér firma Euro Dotácie, 76.000,- Sk Verejné obstarávanie, 768.700,62 Sk
projektová dokumentácia.
Celkové realizované práce aj s vybavením zariadenia učební bude v sume 19.843.822,51 Sk
z toho podiel obce 5% je 992.191,13 Sk. Sumy sú zaokrúhľované na haliere kvôli metodike
výpočtu cien na Min. výstavby . Rozdiel 96.309 Sk medzi maximálnym financovaním a skutočný
financovaní je z dôvodu nežiadania maximálneho možného príspevku 21.770.000,- Sk podľa
počtu žiakov v školskom roku 2006/2007, kedy bolo v ZŠ 311 žiakov a príspevok na žiaka je
70.000,- Sk.
8. Odkúpenie akcií od TurVod
Obec dostala ponuku na odkúpenie akcií od Turčianskej vodárenskej spoločnosti v množstve
306 ks za cenu 1,- Sk/ks spolu v sume 306,- Sk.
Zastupiteľstvo schválilo starostu obce na zastupovanie pri odkupovaní akcií od TurVod – u.
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9. Návrh VZN o miestnych komunikáciách
Starosta predložil „Návrh..“ na prerokovanie zastupiteľstvu. Návrh odôvodnil potrebou tejto
normy, pretože na miestnych komunikáciah (MK) vznikol teraz veľký dopravný ruch z dôvodu
začatia výstavby IBV. Ďalej je treba chrániť si MK, tak aby boli využívané na svoj účel, aby si
obyvatelia obce navytvárali skládky. Napr. J. Jackulík. Zároveň týmto VZN budú riešené aj
prekopávky a napojenia sa na MK a a cestu II. a III. triedy a spôsob postupovania pri uplatňovaní
si vlastníckych vzťahov.
Zastupiteľstvo „Návrh“ VZN schválilo
10. Návrh VZN o vyberaní poplatku za jednoduché a drobné stavby
Starosta predložil na rokovanie „Návrh..., čo bolo predmetom uznesenia 034/08 zo dňa
28.2.2008.
Zastupiteľstvo schválilo poplatok 500,- Sk
11. Návštevný poriadok
Na základe predloženého vzoru od Mgr. Milana Adamca a uznesenia číslo 102/07 zo dňa
12.12.2007 predložil starosta na schválenie.
Zastupiteľstvo Návštevný poriadok schválilo bez pripomienok.
12. Interpelácie
Interpelácie neboli predložené v písomnej ani ústnej forme.
13. Diskusia
V diskusii vystúpil starosta obce s tým, že bude zmena v separovanom zbere, ktorý bude
vykonávať firma Brantner Fatra Martin z titulu vysokých poplatkov zavedených od roku 2008
z Technických služieb z Turč. Teplíc. Vývoz separovaného zberu sa uskutoční dňa 29.4.2008
a to len plasty a sklo. Do plastov sa môžu zaradiť aj plechovky, alobal, viečka od jogurtov,
tetrapakové obaly, prázdne fľaše od minerálok a nápojov, šampónov. Zber textilu a papiera sa
bude robiť na základe vyhlásenia dňa zberu, ktorý si objedná obecný úrad. Za papier je možnosť
dostať kotúčiky toaletného papiera. Koľko kg papiera na jeden kotúčik bude ešte spresnený.
Sklo sa bude zbierať do kontajnerov, ktoré budú umiestnené na stanovisku za obecným
úradom a pri potravinách p. Môcovej. Tabuľové sklo budú obyvatelia obce prikladať
v neporušenom stave ku kontajnerom.
Poslanec Miroslav Krška vyslovil poďakovanie za zlikvidovanie skládky na Hlbokej ceste.
Oznámil, že podmýva lávku na cintorín a bolo by dobré spevniť breh skalami. Starosta mu
odpovedal, že má plnú moc, aby vykonal úpravu brehu.
Ďalej starosta povedal predstavu ako by sa mala riešiť ďalej zrovnaná skládka na Hlbokej
ceste – možnosť výsadby ovocných drevín, Anna Žiarová navrhla výsadbu Briez a iných
listnatých drevín. Možnosti riešenia v budúcnosti sú, len treba ešte majetkovo vysporiadať
pozemok od SPF.
14. Návrh na uznesenie
Uznesenia sa prijímali k jednotlivým bodom rokovania priebežne a nedoplnilo sa žiadne nové
uznesenie
15. Záver
Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. Ďalšie zasadnutie bude koncom mája
alebo začiatkom júna, kde sa zvolá Verejné zhromaždenie obyvateľov obce a ako hlavný bod
bude schvaľovanie záverečného účtu za rok 2007.
Zapísal: Anna Žiarová
Vyvesené: 21.5.2008
Overovatelia: Miroslav Krška, Rastislav Romančík
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