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OZNÁMENIE
Oznamujeme obyvateľom obce ,že dňa 14.2.2007 o 18,00 sa uskutoční
rokovanie Obecného zastupiteľstva v Beniciach

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o kontrolnej činnosti a plán kontrolnej činnosti na rok 2007
4. Prerokovanie organizačných návrhov –Štatút obce ,
5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - prerokovanie
6. Voľba zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ
7. Voľba krízového štábu obce
8. Voľba predsedov stálych komisií
9. Požiadavky na rozpočet rok 2007
10. Zmluva o nájme pre Klub mládeže
11. Rôzne
12. Interpelácie
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

Starosta obce : Ing. Milan Remšík
V Beniciach : 10.2.2007

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beniciach,
konaného dňa :14.2.2007
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program : 1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o kontrolnej činnosti a plán kontrolnej činnosti na rok 2007
4. Prerokovanie organizačných návrhov – Štatút obce,
5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – prerokovanie
6. Voľba zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ
7. Voľba krízového štábu obce
8. Voľba predsedov stálych komisií
9. Požiadavky na rozpočet rok 2007
10. Zmluva o nájme pre Klub mládeže
11. Rôzne
12. Interpelácie
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
1. Zasadnutie otvoril starosta obce ,ktorý privítal prítomných a požiadal poslankyňu Annu
Žiarovú, aby vykonávala zapisovateľku .
2. Kontrola plnenia uznesení :
006/07 Vybavenie kancelárie Obecného úradu : Boli zakúpené zariadenia LCD monitor ,
Fax ,ktoré už slúžia svojmu účelu . Stolík pod počítač je ešte vo výrobe a bude dodaný do
konca februára.
010/07 Inventarizácia majetku obce : Inventarizácia majetku obce bola vykonaná v „
Dom smútku , Požiarna zbrojnica , Klub mládeže . Zostáva vykonať inventarizáciu
v budove OÚ . Do konca februára treba vyhotoviť inventúrne súpisy majetku .
011/07 Predložiť „Štatút obce „ Štatút obce bol poslancom predložený prostredníctvom emailovej pošty (Adamec, Romančík, Žiarová )a osobne ( Hajný, Krška ).
012/07 Zadať objednávku na projektovú dokumentáciu na plynofikáciu novej IBV .
Starosta informoval v tom znení , že treba začať územné konanie a stavebné konanie na
realizáciu plynofikácie . Výkon stavebného úradu bude vykonávať OÚ v Rakove . Zatiaľ
chýba geometrický plán zamerania elektrifikácie , ktorý musia predložiť SSE ku
kolaudácii tejto stavby .

013/07 Vypracovať podklady pre návrh rozpočtu na rok 2007a rozpočtované roky 2008
a 2009 . Plnenie tohto uznesenia bolo presunuté do bodu č. 9 programu zasadnutia .
3. Správa o kontrolnej činnosti : Záznam o kontrole v ZŠ Benice za II. polrok 2006
Správu predniesla hlavná kontrolórka obce p. Anna Ondrušová . Zároveň predniesla
správu o kontrolnej činnosti za rok 2006 . Správa o kontrolnej činnosti je samostatnou
prílohou k zápisnici .
Bol predložený návrh na výkon kontrolnej činnosti na prvý polrok 2007. Poslanci nemali
pripomienky a navrhli ho do unesenia schváliť.
4. Prerokovanie organizačných návrhov – Štatút obce . Poslancom bol predložený materiál
na prerokovanie do zastupiteľstva ,tak ako je uvedené v bode 2 programu. Poslanec
Adamec vzniesol pripomienku v § 3 ods. 3) ...sú povinní...Poslanci v rozprave sa
zjednotili na prepísaní bodov a) až d ) do správneho gramatického tvaru v nadväzností na
výkladové znenie . Poslanci s touto úpravou navrhli schváliť predložený Štatút v uznesení.
5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Benice : Starosta predložil na
rokovanie obecného zastupiteľstva „Program...“. Podal stručnú informáciu o čo vlastne
ide , k čomu bude tento materiál slúžiť, aké sú východiskové podklady . Poslanci boli
starostom oboznámení o nepresnostiach , ktoré boli zapracované v predkladanom návrhu
a už boli prekonzultované s dodávateľskou firmou . Poslanci navrhli schváliť predložený
materiál v uznesení .
6. Voľba zástupcov do Rady školy pri ZŠ Benice . Starosta predniesol požiadavku od
predsedu Rady školy Ing. Čierneho Miroslava na doplnenie zástupcov za obec Benice.
Doteraz zastupovali obec p. Mgr. Bíziková ,Mgr. Adamec , Žiarová . Po voľbách za zo
zástupcov obce vypadla Mgr. Božena Bíziková. Poslanec Mgr. Milan Adamec a Anna
Žiarová súhlasili s pokračovaním v Rade a bol navrhnutý Viliam Hajný .
7. Voľba krízového štábu v obci . Starosta predložil požiadavku na schválenie krízového
štábu v obci ,ktorý sa musel zmeniť vzhľadom na zmenu vedenia v obci po voľbách .
Krízový štáb je orgán obce , ktorý pracuje v čase vyhlásenia vojny alebo vyhlásenia
vojnového ohrozenia . Nie je to komisia ,ktorá sa menuje v dobe živelných pohrôm –
povodne požiare atď. . Poslanci schválili : Ing. Milan Remšík predseda , Miroslav Krška
člen, Rastislav Romančík člen .
8. Voľba predsedov stálych komisií . Na zastupiteľstve 8.1.2007 boli ustanovené stále
komisie ako poradné orgány obecného zastupiteľstva . Vzhľadom k neprítomnosti
niektorých poslancov na zastupiteľstve sa dohodlo o voľbe na tomto zasadnutí. Poslanci
navrhli do uznesenia schváliť predsedov komisií nasledovne :
Komisia pre rozpočet a financie :

Mgr. Milan Adamec

Komisia pre životné prostredie a výstavbu :

Miroslav Krška

Komisia pre šport kultúru a mládež :

Dušan Schumichrast

Komisia pre školstvo, sociálne veci a zdravotníctvo :

Anna Žiarová

9. Požiadavky na rozpočet rok 2007 : Požiadavky na rozpočet predložili organizácie,
ktoré pôsobia na území obce alebo v rámci obecného úradu . Starosta tlmočil požiadavku
vedúcej školskej jedálne pani Škvarkovej na zakúpenie váhy na váženie ťažších hmotností
z hľadiska hygienických noriem a aj manipulačných potrieb v školskej jedálni.
Požiadavka od Dobrovoľného hasičského zboru znela na sumu 50 – tisíc Sk v ktorej je
zarátaný nákup reprezentačného oblečenia pre nové družstvo žien, oprava a údržba
budovy ako aj hasičskej techniky .
Požiadavka od TJ Dynamo Príbovce, Jednoty dôchodcov nebola špecifikovaná vo
finančnom znení .
Starosta tlmočil požiadavku od správcu cintorína p. Petra Ondruša na sanáciu zavlhnutých
spodkov stien v dome smútku .
Starosta predniesol správu o príjmoch a výdavkoch v roku 2006 . Poslanec Adamec
vzniesol požiadavku o koľko sa navŕši rozpočet z podielových daní v roku 2007oproti
roku 2006.
Starosta informoval poslancov o spôsobe výpočtu financií na originálne kompetencie pre
ZŠ.
Z rokovania o rozpočte vzišiel návrh na uznesenie o predložení podkladov pre
vypracovanie rozpočtu na rok 2007 a 2008 – 2009 .
10. Zmluva o nájme pre Klub mládeže . Starosta predniesol požiadavku predsedu Klubu
v mládeže v obci Benice Ivana Jackulíka na predĺženie nájomnej zmluvy . Starosta
informoval o oprave strechy, ktorú si mládežníci majú opraviť sami s dostupnou krytinou.
Poslanci dali návrh na uznesenie predĺžiť zmluvu do 31.12.2007.
11. Rôzne.
• Starosta informoval o spoločnom komuniké z porady starostov Turca
a poslancami VÚC Žilina o výstavbe rýchlostnej cesty R3 smer Šahy – Zvolen –
Žiar/Hronom – Turčianske Teplice – Martin o snahe B. Bystrického VÚC
o presmerovaní R 3 cez B. Bystricu – Donovaly – Korytnica .
• Ďalej informoval o sneme ZMOTU , kde bol zvolený za predsedu primátor mesta
Martin, ktorý sa vzdal predsedníckeho miesta v únií miest ako zástupca
v medzinárodných štruktúrach.
• Poslanec Adamec sa informoval o úradných hodinách na obecnom úrade.
Odpoveď každý deň Pondelok – Piatok 8,00 – 13,00
Poobede Utorok
17,00 – 19,00
Požiadal o výrub stromov v areáli ZŠ
• Hlavný kontrolór obce p. Anna Ondrušová požiadala o výrub jabloní pri
cintoríne
12. Interpelácie neboli vznesené
13. Diskusia . V diskusii vystúpila Mgr. Božena Bíziková s požiadavkou na
prevádzkovanie knižnice v budove ZŠ mimo školskej prevádzky pre verejnosť.
Vyslovila požiadavku na doplnenie knižničného fondu pre malé deti ,literatúru pre
mládež .....Starosta ju požiadal o predloženie štatistiky výpožičiek od verejnosti mimo
školskej činnosti za rok 2006.
V prípade prevádzkovania knižnice pre verejnosť požiadala o propagáciu v obecnom
rozhlase.

14. Návrh na uznesenie . Poslancom bol predložený návrh na uznesenie ,ktoré
schválili v jednom bloku .
15. Starosta navrhol najbližšie zasadnutie na 14.3.2007 a vykonal záver.

Zapísal : Anna Žiarová

Overil : Miroslav Krška
Rastislav Romančík

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

