Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 28.2.2008
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za
zapisovateľa bola určená Anna Žiarová. Overovatelia zápisnice boli určení Miroslav Krška
a Viliam Hajný.
2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta predniesol správu o kontrole plnenia uznesení z minulého obdobia. Skonštatoval, že
uznesenia sú plnené priebežne podľa termínov plnenia. Nebolo splnené uznesenie č.102/07
vypracovanie „Pokyny“ na používanie detského ihriska na pastierisku. Starosta sa ospravedlnil,
že z titulu iných povinností zabudol na plnenie

tohto uznesenia a sľúbil ho predložiť do

najbližšieho zastupiteľstva.
Uznesenie č. 012/08 Posúdiť opravu lávky a vykonať opravu –Toto uznesenie bolo splnené len
čiastočne (do doby plnenia), nakoľko z dôvodu poveternostných podmienok nebolo možné
realizovať opravu lávky.
Ostatné plnenia uznesení si poslanci môžu vypočuť v nasledujúcom bode: Kontrola plnenia
uznesení za II. polrok 2007.
3. Kontrolná činnosť
Hlavný kontrolór obce Anna Ondrušová predniesla správu o kontrolnej činnosti nasledovne:
-

Kontrola príjmov obce: Daň za ubytovanie za IV. štvrťrok 2007 v penzióne St.
Floriána a Vendelína. Skonštatovala, že odvedená daň bola poukázaná obci po
termíne splatnosti. Vyjadrenie zodpovednej osoby Heleny Motlovej bolo, že
pozabudla na termín splatnosti. Daň bola odvedená v správnej výške podľa kníh
ubytovania.

-

Kontrola plnenia uznesení za II. polrok 2007. Skonštatovala, že uznesenia boli
plnené priebežne podľa stanovených termínov. Nebolo splnené uznesenie č.
064/07 predložiť cenové ponuky na výstavbu chodníka aspoň od troch
dodávateľov. Zdôvodnenie bolo tým, že výstavba chodníka sa bude realizovať
v roku 2008, ale ponuky už starosta má od dodávateľov a výber dodávateľa je
predmetom dnešného rokovania obecného zastupiteľstva.

-

Kontrola pokladničných dokladov a ostatných účtovných dokladov a ich
zaúčtovanie za IV. štvrťrok 2007. Skonštatovala, že neboli porušené ustanovenia
zákona o účtovníctve a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

Poslanci nemali pripomienky k predloženým správam o kontrolnej činnosti a zobrali na
vedomie predloženú správu.

4. Inventarizácia majetku k 31.12.2007
Na základe uznesenia č. 098/07 Vykonať inventarizáciu majetku obce a uznesenia č. 099/07
Vykonať ocenenie majetku starosta predložil zastupiteľstvu podklady podľa ktorých sa
postupovalo pri vykonaní inventarizácie k 31.12.2007.
Inventúrny rozdiel medzi účtovným stavom 3 795 155,60 Sk a fyzickým stavom 11 607 725,10
Sk – 7 812 570,10 Sk bol zaprotokolovaný v jednotlivých zápisniciach inventarizačných komisií
a bol zosúladený s účtovníctvom.
Pri oceňovaní majetku – miestne komunikácie sa postupovalo z predpokladaných nákladov na
realizáciu výstavby komunikácií na parcele 198/2, kde ako merná jednotka sa zobrala dĺžka 1m
pri šírke komunikácie 6 m, ktorá bola stanovená na 4 360,- Sk.
Pri oceňovaní majetku- pozemkov obce sa postupovalo metódou oceňovania podľa predpisov
v roku 1991 vyhlášky číslo 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých trávnatých
porastov, úhradu za zriadenia práva osobného užívania pozemkov a náhradu za dočasné užívanie
pozemkov.
Pri ocenení verejného osvetlenia sa vychádzalo z reprodukčnej ceny vložených investícií na
rekonštrukciu VO.
Majetok obce bol rozdelený do jednotlivých účtovných tried a účtov podľa „Záznamu
o výsledku fyzickej inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2007“. Na základe predložených
súpisov od čiastkových inventarizačných komisií inventarizačná komisia navrhla:
-

1. zaradiť do majetku obce pozemky a komunikácie podľa ocenenia:“ Protokol na
ocenenie nehnuteľností

-

2. zaradiť do majetku obce cenné papiere TurVod -u podľa dokladu
300000048414

-

3. drobný majetok rozdeliť nasledovne:

a) ODHM v hodnote od 10 000 do 29 999 Sk účtovať na účte 029
b) ODHM v hodnote od 0

do 9 999 Sk účtovať na sklade materiálu; rozdeliť

analyticky od 0 do 5 000 Sk a nad 5 000 Sk
-

4. vyradiť ODHM podľa inventarizačných súpisov v hodnote 29 895 Sk
s likvidáciou

-

5. majetok v užívaní ZŠ Benice previesť do majetku školy podľa kariet DHM
a súpisu ODHM

Zastupiteľstvo jednohlasne schválilo výsledky inventúry k 31.12.2007 a zaviazalo obecný
úrad na vykonanie všetkých potrebných úkonov na zosúladenie stavu fyzického a účtovného, tak
aby účtovanie v roku 2008 bolo vykazované na základe týchto výsledkov inventarizácie.
5. Príjmy, výdavky rok 2007
Starosta predložil zastupiteľstvu prehľad o príjmoch a výdavkoch za rok 2007. Skonštatoval,
že bežné príjmy a výdavky boli plnené v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2007. Výkyvy
sa vyskytli v jednotlivých účtovných položkách, ale celkový rozdiel neovplyvnil hospodárenie
obce. Bežné príjmy plnenie 108%; výdavky plnenie 98%. Kapitálové výdavky boli naplnené len
na 41%. Dôvod neplnenia je daný zaplatením faktúry za výstavbu Lávky až v účtovnom roku
2008 a v nerealizovaní výstavby chodníka popri hlavnej ceste. Výstavba chodníka sa bude
realizovať v tomto roku. Nevyčerpané kapitálové prostriedky budú preinvestované v období
roku 2008 spolu so zameškanými prácami, ktoré neboli realizované v roku 2007.
Zastupiteľstvo zobralo predložené plnenie rozpočtu za rok 2007 na vedomie. Schválilo
predložiť na najbližšie zastupiteľstvo „Záverečný účet za rok 2007“
6. Návrh rozpočtu rok 2008, viacročný rozpočet na roky 2008 – 2010
Starosta predložil návrh rozpočtu na rok 2008 a viacročný rozpočet na roky 2008 – 2010.
V návrhu sa vychádzalo z predpokladaných príjmov a výdavkov na príslušný rok. Poslanec Mgr.
Milan Adamec sa pozastavil nad predloženým rozpočtom, pretože pripomienkoval postup pri
prerokovaní rozpočtu na rok 2008 s tým, aby bol pripomienkovaný s položkami rozpočtu roku
2007. Vysvetlenie podal starosta, že záverečný účet za rok 2007 sa bude schvaľovať na
najbližšom zastupiteľstve v marci.
K návrhu rozpočtu neboli podané pripomienky ani požiadavky počas vyvesenia na vývesnej
tabuli obce, zo strany poslancov ani verejnosti.
Riaditeľ ZŠ požiadal o sumu 100 000,- Sk na doplnenie pracovných strojov Jedálne ZŠ, škrabka
na zemiaky a umývačku riadu na kapitálové výdavky. Cenovú ponuku predložila firma
Gastrocentrum, ktorá vybavovala zariadenie Jedálne ZŠ aj v minulosti.
Ostatné požiadavky zo strany Jednoty dôchodcov, DHZ , Stolnotenisového oddielu boli
v rozpočte zahrnuté ako aj ostatné povinné platby združeniam, v ktorých je obec členom.
Na kapitálové výdavky boli vyčlenené financie zo zostatku roku 2007a z kapitálových príjmov
za rok 2008. Rezerva 3 877,- tis. Sk, ktorá je zahrnutá v hospodárskom výsledku za rok 2008 je
určená na prefinancovanie faktúr na rekonštrukciu ZŠ, pretože v prípade poskytnutia príspevku
na rekonštrukciu ZŠ bude Ministerstvo výstavby refundovať už zaplatené práce , ktoré budú
vyfakturované priebežne. Táto rezerva nám musí zostať, aby sme nemuseli čerpať úver a tak
zaťažovať rozpočet obce na strane výdavkov. Mgr. Adamec navrhol, aby sme rezervu využili na
zúročenie s vyšším úrokom, kým finančné prostriedky nebudú musieť byť použité na platby

dodávateľom prác. Starosta povedal, že nevie či sa nám to oplatí, aké budú poplatky a či nebude
treba mať financie na bežnom účte v pohotovosti. Po vzájomnej diskusii bol schválený ďalší
postup stým, že starosta preverí možnosť uloženia finančných prostriedkov na úročenie s vyšším
úrokom.
Pri prerokovávaní rozpočtu poslanec Mgr. Adamec predložil aj otázku, aké práce sa
vykonávajú v bývalej budove ŠJ, pretože SVB Benice malo dve požiadavky na odkúpenie tejto
budovy v roku 2003 a 2005. Starosta mu odpovedal, že v budove sa vykonávajú úpravy
miestností na šatne pre hokejbalistov. Budova je stále vo vlastníctve obce a predaj nie je zo
strany obce aktuálny, pretože riaditeľ požiadal starostu o využívanie priestorov pre zamestnancov
ZŠ v jednej časti. V druhej časti je sklad materiálu a inventáru ZŠ, nakoľko starý sklad
v drevenej stavbe za ZŠ je v dezolátnom stave a v ďalších priestoroch budú vybudované šatne
pre hokejbalistov. Na otázku ako je to z pozemkami pod budovou, starosta odpovedal, že budova
je obecná TJ Dynamo Príbovce a ani SVB Benice nebude mať nárok na odkúpenie alebo na
prevod do vlastníctva. Starosta odmietol zodpovednosť zaoberať sa pri prerokovávaní rozpočtu
na rok 2008 majetkovými vecami, ktoré neboli prejednané do konca volebného roka 2006.
Navrhol určitý spôsob vysporiadania pozemkov pod budovou bývalej ŠJ, ale ten je závislý na
prevode majetku TJ do obce Príbovce. Po odvkladovaní majetku TJ do majetku obce Príbovce,
bude toto riešiť so starostom obce z Príboviec a cesta, ktorá je majetkom obce Benice, pokračuje
ku starej tribúne TJ, bude vymenená za pozemok pod budovou bývalej ŠJ až po malú zasadačku.
Po vykonaní týchto opatrení si SVB môže požiadať o rekonštrukciu drevenej budovy
a prípadného odkúpenia. Mgr. Adamec oponoval, že starosta sa nechce starať o majetok obce,
lebo zavkladovaním geometrického plánu vymeraním TJ, ktorá nemala v zmysle darovacej
zmluvy určené hranice, prišla obec o majetok. Starosta odpovedal, že obec nemohla prísť
o majetok, ktorý nemala a že tento prípad je neriešený od roku 1999 alebo 2000.
Na základe tejto diskusie bol prijatý návrh na predloženie problematiky na najbližšie
zastupiteľstvo v apríli, ale všetko je závislé na prevode majetku TJ a obce Príbovce.
Vo výdavkoch v položke mzdy je plánovaná suma priemernej mesačnej mzdy 21 000,- tis. Sk.
Ak táto suma bude nižšia, tak sa výdavky nebudú upravovať. V prípade vyššej sumy sa bude
upravovať rozpočet rozpočtovým opatrením, tak ako aj v iných prípadoch.
Starosta požiadal poslancov, aby si opravili položku v príjmovej časti na školu Transfer
z 9 400,- tis Sk na sumu 9 035,- tis Sk. Táto položka bola prognózovaná ešte v januári, ale na
základe podkladov z KŠÚ sa zmenila a pri predkladaní rozpočtu nebola opravená. Celkový
výsledok na hospodárení sa nezmení, pretože sú to financie, ktoré obec presúva do školy. Ďalej
požiadal poslancov, aby si opravili položku na strane výdavkov na Vodné 2 000,- Sk, pretože
v nej nebol zarátaný poplatok za odvoz a likvidáciu zo žumpy.

Mgr. Adamec – 100 000,- Sk Hlboká cesta, predkladanie od M. Kršku. Stanovisko od
Starostu – nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2007 z dôvodu veľkej zákazkovej
naplnenosti firmy Ivana Brzáka.
Viliam Hajný – v cene projektu na Vo , či je naplánovaná suma na projekt chodníka
pokračovanie od potravín Anna Môcová? Stanovisko starostu – 70 000,-Sk prípravná
a projektová dokumentácia chodník a el. VO
Mgr. Adamec – Chodník a lávka 2 000,- tis. Sk či je plánovaná rezerva na VO? Stanovisko
starostu: V cene prác je zahrnuté aj Lávka v sume 500,- tis. Sk 1 200,-tis Sk chodník a zbytok
rezerva na VO. VO bude realizované podobným spôsobom ako v obci Slov. Pravno.
Starosta 500,- tis. Sk Prípravná a projektová dokumentácia ZŠ – Projektová dokumentácia na
splnenie podmienky čerpania EUROFONDOV rekonštrukcia školy pokiaľ bude Nenávratný
finančný príspevok (NFP) poskytnutý. Pokiaľ NFP nebude poskytnutý, tak obec musí riešiť
postupnou výmenou celú rekonštrukciu ZŠ.
Mgr. Adamec – Školské ihrisko s umelou trávou? Stanovisko starostu: Podklady na príslušný
fond na rok 2008 sa odovzdával 18.2.2008. Mail prišiel 18.2.2008, ale bolo treba doručiť
žiadosť na rok 2008 18.2.2008. Vzhľadom k tomu, že už je plánovaná PD na rekonštrukciu ZŠ
a ešte nevieme ako bude účtovaná DPH z NFP tak sa požiadavka odkladá na rok 2009.
Anna Ondrušová prostriedky na rekonštrukciu Domu smútku? Stanovisko starostu: Finančné
prostriedky sú naplánované v Rekonštrukcia

a modernizácia Domu smútku v kapitálových

výdavkoch. V bežných výdavkoch sú naplánované financie na rekonštrukciu fasády PZ.
Na majetko právne vysporiadanie pozemku pod chodník popri Valčianke je plánovaných 70,Sk, ktoré nebolo vykonané v roku 2007, z dôvodu nevysporiadaných pozemkov v minulosti.
Suma 125,- tis. Sk výmena okien dverí na obecnom úrade – Táto akcia je už uzatvorená, okná
a dvere sú vymenené.
Zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2008 4 za 1 sa zdržal.
Návrh rozpočtu na roky 2008 – 2010 je len v informatívnej podobe, ktorý nie je záväzný. Nie sú
plánované žiadne investičné výdavky, nakoľko bude treba vychádzať z hospodárenia z roku 2008
a bude záležať ako bude obec úspešná pri schvaľovaní projektov prostredníctvom EURO fondov.
Zastupiteľstvo schválilo viacročný rozpočet na roky 2008 – 2010.
7. Výber dodávateľa na výstavbu chodníka
V zmysle uznesenia č. 064/07 Výber dodávateľov na výstavbu chodníka popri hlavnej ceste,
starosta predložil tri cenové ponuky: Vegastav s.r.o, Hlinská 20A, Žilina na sumu 1 147,- tis. Sk,
Igor Kulla - Hymana, Limbová 3054/2, Žilina na sumu 1 191,- tis. Sk, Novinn plus, s.r.o.,
Ružová 32, Žilina na sumu 1 142,- Sk. Na požiadavku Mgr. Adamca, aké sú preferencie starosta
odpovedal, že pozná len firmu Novinn plus, ktorá vykonávala výstavbu lávky. Je firma, ktorá

vykonáva práce spojené s výstavbou mostných konštrukcií a privádzačov na diaľniciach.
Vykonávala práce výstavby chodníkov zo zámkovej dlažby v Považskej Bystrici a v okolí. Pri
výstavbe Lávky ponad Valčianku splnili dohodu o ukončení výstavby a dielo dokončili
v deklarovanom čase. Poslanec Krška navrhol, aby firma Novinn plus, s.r.o. pokračovala vo
výstavbe ďalej.
Starosta povedal, že rozdiely cien sú minimálne a k cene za výstavbu treba prirátať aj sumu na
položenie el. kábla na verejné osvetlenie, čo navýši rozpočet, ale sumu plánovanú v rozpočte
2 000,- tis Sk neprekročí.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo firmu Novinn plus, s.r.o ako dodávateľa prác na výstavbu chodníka.
8. Rôzne
a) Kanalizácia – Informácia z rokovania OcZ vo Valči: Starosta sa zúčastnil dňa 8.2.2008 na
rokovaní OcZ vo Valči ohľadom kanalizácie za „Aglomeráciu Príbovce“, kde podľa Operačného
programu Životné prostredie sú zaradené obce Benice, Príbovce, Rakovo a Valča. V spolupráci
so starostom obce Príbovce Jaroslavom Brzákom sa snažili vysvetliť obecnému zastupiteľstvu
obce Valča výhody napojenia kanalizačnej siete na koncovú ČOV vo Vrútkach. Samostatná
čistička pre aglomeráciu by bola zjavne nevýhodná, nakoľko by predražila celkovú sumu
„Aglomerácie“ minimálne o 40 000,- tis. Sk bez DPH. Poukázali na prefinancovanie spoluúčasti
obcí, ktorá tvorí viac ako 5 %. Snažili sa vysvetliť, že jednotlivé obce „Aglomerácie“, nemajú
dostatok finančných zdrojov na to, aby mohli preúverovať tento príspevok. Podľa zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, môže byť tento úver len vo výške 60% bežných
príjmov obce za predchádzajúci rozpočtový rok. Zastupiteľstvo vo Valči nebolo ešte rozhodnuté,
akým systémom budú riešiť odkanalizovanie obce a spôsob čistenia , či cez ČOV vo Valči alebo
napojenie na kanalizáciu a čistenie v ČOV vo Vrútkach. Zajtra 29.2.2008 sa má opäť starosta
zúčastniť na rokovaní OcZ vo Valči, kde by už mohlo OcZ rozhodnúť ako ďalej s kanalizáciou.
Starosta pripomenul, že variant „roztrhnutia“ Aglomerácie bude mať následok aj pre našu obec,
nakoľko je malá pravdepodobnosť, aby sme získali nenávratný finančný príspevok obce Benice,
Príbovce a Rakovo samostatne a obec Valča samostatne.
- Dohody o budúcej zmluve. Starosta zastupiteľstvo oboznámil, že vrátené Dohody o budúcej
zmluve o pripojení na kanalizáciu v našej obci sa blížia k požadovanej hodnote 90%. Dokonca to
môže byť aj viac, nakoľko „Dohody“ vrátili aj občania, ktorí nemajú ešte vodovodnú prípojku
a v budúcnosti sa chcú napojiť na verejný vodovod. Zatiaľ, ale tieto „Dohody „ nemôže
odovzdať na TURVOD, pretože požiadavka od nich je vrátiť 90% za celú Aglomeráciu a potom
bude TURVOD konať podľa predbežných dohovorov.

- Informácia z rokovania predstavenstva TURVODU
Starosta

sa

dňa

25.2.2008

zúčastnil

na

rokovaní

predstavenstva

TURVO

DU v Martine, kde starostovia AGLOMERÁCIE dostali podrobné informácie ako sa bude
postupovať pri požiadavke o NFP z Ministerstva životného prostredia. Predstavenstvo
požadovalo splnenie podmienok: 90% podpísaných dohôd o budúcom pripojení na kanalizáciu
v obci. Predseda predstavenstva p. Rybár predložil starostom „Zásady preberania vodovodov
a kanalizácií v správe obcí do majetku spoločnosti“. Tieto zásady má OcZ prerokovať a schváliť
uznesením. TURVOD sa zaväzuje, že prefinancuje príspevok, ktorý musia mať obce doložený
k žiadosti o NFP Min. ŽP.
Starostovia boli oboznámení, že obce Trnovo, Trebostovo a Turč. Peter už odovzdali
požadovaný počet „Dohôd“ a sú zaradení do finančného plánu spoločnosti. Tak isto je zaradená
aj obec Turč. Jaseno a Dolný Kalník. Napriek tomu, že nie sú tieto obce zaradené v operačnom
programe Min. ŽP do aglomerácií, tak TurVod bude v zmysle zásad o hospodárení a.s. povinný
vypracovať PD pre odkanalizovanie a vytvorí podklady pre žiadanie NFP z envirofondu alebo
Nórskeho fondu. Toto čaká aj naše obce ak splnia podmienky „Zásad preberania...“
a Aglomerácia sa nedohodne na spoločnej spolupráci.
Po splnení podmienok „Zásad“ začne TurVod prípravné projektové a inžinierske práce na
vypracovanie podkladov pre Územné konanie a následne Stavebné konanie, pripraví podklady
pre výzvu na čerpanie NFP a poskytne príspevok obciam, ktorým budú musieť vykryť
spoluúčasť.
Zastupiteľstvo schválilo „Zásady preberania vodovodov a kanalizácií v správe obcí do majetku
spoločnosti.
b) Vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žúmp Na tomto rokovaní preložila Ing. Ouzká
s TURVODU list v ktorom ponúka spoločnosť spôsob vývozu a likvidácie odpadových vôd zo
žúmp v našej obci. Zastupiteľstvo schválilo spôsob oboznámenie obyvateľov obce s týmto
spôsobom vývozu zo žúmp a poverilo starostu o roznesení listu do domácností.
c) Drobné stavby návrh na poplatok. Tento bod programu sa presunul na budúce
zastupiteľstvo s tým, že sa majú pripraviť podklady na uznesenie vo forme nariadenia obce.
d) Jarné upratovanie, odstraňovanie alergénov. Starosta predložil požiadavku od Mgr.
Adamca na spílenie alergénov v areáli ZŠ. Spolu s príchodom jari sa budú vykonávať jarné
upratovacie práce v domácnostiach a na verejných priestranstvách. Podľa stavu počasia, sa bude
starosta snažiť dať pristaviť kontajner ešte pred Veľkou nocou, ktorá teraz vychádza na 21. až 24.
marca. Pokiaľ nebude počasie vychádzať na upratovanie, tak kontajner bude pristavený po
Veľkej noci.

e) Zľavy do AQUPARKU Turčianske Teplice
Starosta oznámil zastupiteľstvu o možnosti získať zľavu pri nákupe lístkov do Aquaparku do
Turč. Teplíc. Dal kontakt na firmu, ktorá zabezpečuje nákup lístkov na zľavu. Pre záujemcov zo
strany obyvateľov obce poskytne informácie Milan Knápek – PMA na tel. 0911 830 873 a email: pma@post.sk
9. 10. Interpelácie, Diskusia
Interpelácie a diskusia prebiehala počas rokovania prihlásila sa hlavná kontrolórka Anna
Ondrušová so stanoviskom ku rozpočtu na rok 2008 a rozpočtované roky 2008 – 2010.
Starosta vystúpil z informáciou ohľadom vývozu separovaného zberu, spôsob nového
účtovania, ktorý je pre obec nevýhodný a po prerokovaní so zástupcom firmy Brantner a so
starostom obce Rakovo bude vývoz separovaného zberu prehodnotený. Informácie dostanú
poslanci na najbližšom zastupiteľstve.
11. Návrh na uznesenie
Uznesenia sa prijímali počas rozpravy k jednotlivým bodom samostatne.
12. Záver
Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. Nové zasadnutie bude po vzájomnej
dohode 26.3.2008 o 18,00 hodine.

Zapísal: Anna Žiarová 28.2.2008
Overovatelia: Viliam Hajný
Miroslav Krška

Vyvesené: 8.3.2008
Zvesené:
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