OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 17.02.2010
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie obecného
zastupiteľstva

Program rokovania

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Kontrolná činnosť:
• Inventarizácia pokladničnej hotovosti k 31.12.2009
• Kontrola plnenia uznesení OcZ za rok 2009, okrem decembra 2009
• Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010
• Kontrola príjmov obce a to daň za ubytovanie za IV. štvrťrok 2009 v Penzióne
St. Florián a Vendelín
4. Úprava rozpočtu na rok 2010
5. Rôzne:
• Informácia o žiadosti o NFP
• Nájomná zmluva
• Projekt na športovo – zábavné centrum
• Rekonštrukcia telocvične ZŠ
• VZN č. 04/2009 o trhovom predaji a trhových miestach
• Očkovanie proti pandemickej „prasacej“ chrípke
6. Interpelácie
7. Diskusia
8. Návrh na doplnenie uznesenia
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9. Záver

V Beniciach: 13.2.2010

Ing. Milan Remšík

Vyvesené: 13.2.2010
Zvesené:
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 17.02.2010
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva. Ospravedlnil
poslanca Mgr. Milana Adamca, ktorý je na zahraničnej pracovnej ceste a poslankyňu Annu
Žiarovú, ktorá príde neskôr, nakoľko má skúšku z prvej pomoci. Za zapisovateľa bola určená
Anna Ondrušová. Overovatelia zápisnice boli určení poslanci Miroslav Krška a Rastislav
Romančík. Poslanci nemali pripomienky k predloženému programu rokovania obecného
zastupiteľstva.

2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie číslo 86/09: Predložiť programový rozpočet na roky 2010 – 2012, VZN č. 04/2009
o trhových miestach a trhovom poriadku. Programový rozpočet je spracovaný v tabuľkách
v programoch a podprogramoch a má súvislosť s I. úpravou rozpočtu na rok 2010. Bude
upresnený v v bode rokovania o rozpočte. VZN č. 04/2009 ešte nie je opravené podľa
pripomienok z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, pretože pripomienky poslali
v polovici januára a nebol čas na jeho prepracovanie. Ostatné uznesenia ešte nenadobudli
právoplatnosť vykonateľnosti a budú predložené na rokovanie neskôr.
3. Kontrolná činnosť
Hlavný kontrolór obce Anna Ondrušová predniesla postupne zastupiteľstvu jednotlivé
kontrolné činnosti, ktoré vykonávala v mesiaci december 2009 a január 2010 v nasledovnom
znení:
• Inventarizácia pokladničnej hotovosti k 31.12.2009
• Kontrola plnenia uznesení OcZ za rok 2009, okrem decembra 2009
• Kontrola príjmov obce a to daň za ubytovanie za IV. štvrťrok 2009 v Penzióne St.
Florián a Vendelín
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• Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010. Plán kontrolnej
činnosti bol zastupiteľstvom prijatý.

4. Úprava rozpočtu na rok 2010
Starosta oboznámil zastupiteľstvo s hlavnými zmenami, ktoré sa dotýkajú príjmov rozpočtu
roku 2010. Hlavná zmena je na strane príjmov, kde podielové dane, ktoré boli plánované
v čiastke 96.260 €, boli zmenené 29.12.2009 na sumu 86.270 €. V decembri 2009 sme
vychádzali z informácií ZMOSU, kde mali byť príjmy v sume 95% z príjmov roku 2008. Po
zmene z 29.12.2009 bol tento príjem len 83%. Vzhľadom k tomu aby, sme nemuseli, krátiť na
strane výdavkov obce, tak bol do príjmu zahrnutý aj príjem z ministerstva financií v objeme
4.400 €, ktoré budú vyplatené v mesiaci marec a apríl 2010 zo sumy 70 mil. €. V roku 2009
sme mali vyplatenú dotáciu v objeme 7.799 €, ktorá bola z čiastky 100 mil. €. Dotácia 4.400 €
je len asi 80 % z celkovej budúcej poskytnutej dotácie na rok 2010.
Ďalšie zmeny na strane výdavkov boli dotácie na REGOB, cestné komunikácie, životné
prostredie, kde boli zmeny aj v príjmovej časti. Upravili sa výdavky na verejné osvetlenie,
kde došlo k navýšeniu zo sumy 1.650 € na sumu 2.300 €, pretože v rokoch 2008 a 2009, nám
pribudlo celkovo 29 nových svietidiel. Upravili sa výdavky na spoluúčasť na opravu
telocvične zo sumy 6.500 € na sumu 6.640 €. Táto suma je už zaplatená a rekonštrukcia
telocvične je už hotová. Celkové hospodárenie obce v roku 2010 je vyrovnané. Obec nemusí
využiť zmenu v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde v roku 2010
môže čerpať na pokrytie schodku bežných príjmov z rezervy minulých rokov.
V tomto bode starosta informoval zastupiteľstvo o alternatívnom dodávateľovi el. energie,
Slovakia Energy, ktorý nám nedodal riadne vyúčtovanie a všetky podklady vrátil na nové
konanie. Spomínaný dodávateľ urobil vyúčtovanie len na VO a ostané odberné miesta ako je
Obecný úrad, Klub mladých, Požiarna zbrojnica a Dom smútku neboli vykonané. Nevieme
určiť ako je to so spotrebou za rok 2009 u spomínaných odberných miestach. Treba si počkať
na odpoveď od dodávateľa.
Zastupiteľstvo úpravy rozpočtu schválilo pod názvom I. úprava. Zároveň schválilo aj
Programový rozpočet obce na roky 2010 – 2012.
5. Rôzne
Informácia o NFP. Starosta predložil zastupiteľstvu „Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti
o preskúmanie rozhodnutia“. Popísal ako to bolo s odvolaní, ktoré odišlo v mesiaci november
2009. Urgoval toto odvolanie dňa 22.1.2010 na ministerstve výstavby, pretože bola vyhlásená
ďalšia výzva na deň 29.1.2010. po zisťovaní táto výzva sa týkala len „neštátneho školstva“.
Nová výzva na rekonštrukciu základných škôl zatiaľ nie je na obzore, pretože je pred
voľbami, ministerstvo výstavby sa má rušiť, nevie sa aká bude vláda, kto bude zastrešovať
Regionálny operačný program (ROP). Rastislav Romančík sa spýtal ako to bude pre nás
najlepšie, ale nedá sa dopredu poveď ako to bude s usporiadaním ministerstiev, kto bude
garantom ROP.
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Starosta v krátkosti informoval aj o nových výzvach „Verejné osvetlenie“ do ktorej naša obec
nemusí ísť, nakoľko naše VO je pomerne nové, ktoré spĺňa príslušne normy. Nové diódové
osvetlenie bude určite za dobu 4,5 – 6 rokov podstatne lacnejšie a až vtedy budem môcť
o tom rozmýšľať.
K rekonštrukcie Základnej školy vyslovil myšlienku, že doteraz je schválených okolo 840
škôl, ostatné dúfa, že sa nebudú zatvárať, pretože na Slovensku je zhruba 2.200 škôl, ktoré je
nutné tiež rekonštruovať.
Nájomná zmluva.
Starosta oboznámil zastupiteľstvo o žiadosti Bohuslava Sunku z Kláštora pod Znievom,
ktorý oslovil starostu vlani v októbri a v novembri ohľadom umiestnenia stánku na zmrzlinu
v našej obci. Včera doniesol žiadosť o umiestneniu stánku. Do úvahy prichádza parcela č.
134/1, ktorá je pri trafostanici pri Valčianke. Túto parcelu nemá ešte obec zapísanú na liste
vlastníctve, pretože sa neuskutočnil prevod zo štátu na obec. Pani Jelenčiaková z Obvodného
úradu v Žiline bola dlhodobo PN a do práce má nastúpiť až koncom tohto týždňa.
Umiestnenie stánku ešte nie je určené, či bude pred alebo za trafostanicou, pretože je tam
ochranné pásmo pod vedením 22 kV, zároveň musí byť rešpektované prístupové pásmo na
údržbu. Stánok by mal byť otvorený v jarných mesiacoch apríl, máj až do septembra. Stánok
s terasou bude mať rozlohu cca 20 m2. Bude sa predávať zmrzlina alkoholické
a nealkoholické nápoje s otváracou dobou od 10,00 do 20,00.
Cena prenájmu ešte nie je stanovená, ale budeme postupovať podľa cien, ktoré majú
stanovené obce Blatnica a Kláštor pod Znievom. Vzhľadom na predaj nápojov si bude musieť
žiadateľ vybudovať aj WC, aby mali kde zákazníci chodiť na potrebu, i keď má sľúbené
používať WC v Drevenej dedinke.
Starosta oboznámil zastupiteľstvo aj s ústnou žiadosťou Jana Gomolu o umiestnenie stánku
na zmrzlinu v mieste bývalej telefónnej búdky. Na to mu starosta odpovedal, že určite nebude
súhlasiť s umiestnením pod oknom obecného úradu, pretože to bude mať rušivý vplyv na jeho
prácu. S umiestnením terasy ku schodom nemal námietky, pretože to nie je pozemok obce.
Viliam Hajný sa spýtal na súhlas najbližšieho suseda pána Milana Ondrušku, či je to
potrebné, aby obec sa nedostala do problémov. (starosta privítal poslankyňu Annu Žiarovú).
Starosta odpovedal, že stánok, nie je predmetom stavebného konania, je len ohlasovacia
povinnosť. Viliam Hajný to nepovažuje za problém stavebného konania, ale za ľudský
problém, ktorý je zo slušnosti zo strany obce. Anna Ondrušová namietala WC, pretože, keď
sa vypije, aby sa nechodilo na WC niekde po okolí stánku. Anna Žiarová pochválila kvalitu
zmrzliny, ktorú žiadateľ predáva a odporučila umiestnenie stánku.
Po rozprave zastupiteľstvo súhlasilo s umiestnením stánku na parcele 134/1 a podľa
technických podmienok bude určené miesto aj cena nájmu.
Projekt na športovo – zábavné centrum
Starosta oboznámil zastupiteľstvo o zadaní vypracovania vizualizácie na plochu, kde by sa
mala realizovať táto stavba. Vizualizácia bola zadaná Ing. Arch. Pavlemu, ktorý ju mal už
vypracovať. Bude sa to skladať z dráhy pre požiarnikov, ktorá bude slúžiť aj ako povodňová
hrádza, kolo na tancovanie, nejaké detské preliezky a príslušné chodníkové napojenia aj
s altánkom pre muziku. Na základe tej to vizualizácie bude vypracovaná žiadosť na
ministerstvo financií na individuálne potreby obce, ktorú je potrebné zaslať do konca marca.
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Tento projekt bude postupne realizovaný aj v nasledujúcich rokoch, pretože celková
koncepcia je finančne náročná a nebude môcť byť realizovaná len z rozpočtu roku 2010.
Rekonštrukcia telocvične ZŠ
Starosta oboznámil poslancov zastupiteľstva o uskutočnení rekonštrukcie Telocvične ZŠ.
18.12.2009 sme dostali prostredníctvom Ministerstva školstva sumu cca 99.582 € na
zateplenie strechy a výmenu strešnej krytiny telocvični. V polovičke januára bola
rekonštrukcia uskutočnená a stavba bola odovzdaná do užívania.
VZN č. 04/2009 o trhových miestach...
Starosta zopakoval stanovisko z bodu 2. Kontrola plnenia uznesení. Upravené VZN bude
k termínu zastupiteľstva v marci alebo apríli 2010.
Očkovanie proti pandemickej prasacej chrípke (PANENZA)
Starosta oboznámil s výsledkami z porady na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva,
ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň. Všetky materiály sú vyvesené na nástenke. Každý občan
podľa vlastného uváženia sa môže dať zaočkovať u svojho obvodného lekára.
6. Interpelácie
Neboli vznesené

7. Diskusia
V diskusii starosta vystúpil s krádežou, ktorá sa udiala v pondelok tento týždeň na parkovisku
pre obecným úradom, kde Miroslavovi Šovčíkovi poškodili okno na aute a ukradli
„dokladovku“. Krádež sa uskutočnila aj na Novej IBV medzi sviatkami, kde bolo vylomených
5 búd, kde zmizlo rôzne náradie. Rastislav Romančík navrhol kamerový systém na kontrolu
verejných priestranstiev pred obecným úradom. Starosta odpovedal, že kamerový systém pre
obecným úradom nič nerieši, pretože obec je veľká a celkové pokrytie obce je cenovo vysoké
a obec nemá finančné prostriedky na zavedenie tejto ostrahy.
8. Návrh na doplnenie uznesenia
Uznesenie nebolo doplnené o nové znenie
9. Záver
Starosta poďakoval za účasť. Najbližšie zastupiteľstvo sa bude konať koncom marca alebo
v apríli.

Zapísal: Anna Ondrušová, Anna Žiarová od bodu č.5 Nájomná zmluva

Overovatelia: Viliam Hajný: .........................................................
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Miroslav Krška: .....................................................
Vyvesené: 21.02.2010
Zvesené:
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