OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce , že
dňa 26.03.2009 o 18- tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Kontrolná činnosť: Kontrola príjmov obce – daň za ubytovanie za IV. štvrťrok
2008 v „Penzión St. Floriána a Vendelína“
Kontrola náležitostí účtovných dokladov za IV. štvrťrok 2008
na Obecnom úrade
4. Úprava rozpočtu “ Spoločný stavebný úrad v Sučanoch“
5. Závery z 5. Snemu ZMOTU
6. Rôzne – kanalizácia, voľba riaditeľa, R3, MRZLMF
7. Interpelácie
8. Diskusia
9. Návrh na doplnenie uznesenia
10. Záver

Starosta obce : Ing. Milan Remšík
V Beniciach : 22.03.2009

Vyvesené: 22.03.2009
Zvesené :

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 26.3.2009
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva
a ospravedlnil poslanca Mgr. Milana Adamca, ktorý je na pracovnej ceste v zahraničí.
Poslanci nemali na doplnenie programu žiadne návrhy. Starosta informoval o doručení
harmonogramu na Voľby do Európskeho parlamentu ku ktorým treba vypracovať VZN
o vylepovaní plagátov. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová a overovatelia
zápisnice poslanci Viliam Hajný a Rastislav Romančík. Skonštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné podľa prezenčnej listiny.
2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta skonštatoval, že uznesenie z minulého zasadnutia nie je predmetom kontroly.
3. Kontrolná činnosť:
Kontrola príjmov obce – daň za ubytovanie za IV. štvrťrok 2008 v Penzióne St. Floriána
a Vendelína a Kontrola náležitostí účtovných dokladov za IV. štvrťrok 2008 na Obecnom
úrade.
Hlavný kontrolór obce Anna Ondrušová predniesla správu o vykonaných kontrolách,
ktoré vykonala v zmysle schválené ho plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009.
Skonštatovala, že kontrolou neboli porušené všeobecne záväzné predpisy a kontroly
skončili záznamom. Správy o kontrole boli vyvesené na obecnej výveske.
4. Úprava rozpočtu „ Spoločný stavebný úrad v Sučanoch“ (SSÚ)
Starosta predložil zastupiteľstvu výpočet doplatku financovania SSÚ, kde metodika
doplatku jednotlivých obcí, ktoré sú pod SSÚ bola vypracovaná koncom januára
a začiatkom februára 2009. Podiel doplatku jednotlivých obcí sa berie podľa počtu
stavebných konaní v rokoch 2006, 2007 a 2008, tak aby sa dosiahla spravodlivosť podľa
počtu konaní. V rozpočte na rok 2009 bola schválená čiastka 333 € (10,- tis. Sk)
a vypočítaná čiastka pripadajúca na našu obec je suma 565 € (17,- tis. Sk), čo je zvýšenie
o 232 € ( 7,- tis. Sk). Poslanci navýšenie rozpočtu o 232 € schválili s tým, že úprava
rozpočtu bude zapísaná podľa VZN č. 07/2008 Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Benice.
Starosta predložil zastupiteľstvu oznámenie z Krajského školského úradu v Žiline
o schválenom rozpočte na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na
normatívne finančné prostriedky na rok 2009 v sume 349 335 € rozpočet V-1.
V schválenom rozpočte na rok 2009 je suma 331 939 €. O sumu 17 396 € bude navýšený
rozpočet na normatívne finančné prostriedky na rok 2009 pre ZŠ. Zastupiteľstvo zobralo
túto informáciu na vedomie a úprava rozpočtu bude zapísaná podľa VZN č. 07/2008.
5.

Závery 5. Snemu ZMOTU
V pondelok 23.3.2009 sa konal 5. Snem ZMOTU, kde boli podané informácie ohľadom
riešenia finančnej krízy s dopadmi na hospodárenie obcí. Starosta z obce Turany Miroslav
Blahušiak informoval o zmenách v
ustanoveniach zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, kde obec
môže použiť na krytie bežných výdavkov roku 2009 rezervu z minulých rokov a nebude
sa to považovať za porušenie zákona. Toto bolo dojednané v rámci rokovania ZMOS
a vládou SR.

Ďalej informoval o krátení podielových daní z predpokladaného príjmu o 500 – 600 Sk na
obyvateľa na rok. Pre našu obec to činí asi 164,- tis. Sk oproti predpokladaným príjmov na
rok 2009 podľa výnosu MF zo dňa 4.12.2008.
Starosta Milan Remšík k týmto informáciám dodal, že pri schvaľovaní rozpočtu
v decembri 2008 sme rozpočtovali príjem 2.900,- tis. Sk a ak to takto dopadne tak
predpokladaný príjem bude okolo 3.120,- tis. Sk, čo nebude mať dopad na bežné príjmy na
tento rok. Zároveň pripomenul, že toto je predpokladané ( asi o 600 Sk) krátenie príjmov na
obyvateľa, ale múdrejší budeme asi až koncom leta alebo začiatkom jesene.
Starosta obce sa zúčastnil 28.2.2009 rokovania s premiérom vlády SR a starostov ŽSK
v Čadci, kde starostovia boli informovaní, aby si podali žiadosti na MF na individuálne
potreby obcí. Starosta napísal žiadosť na dotáciu na individuálne potreby obce na
rekonštrukciu obecného rozhlasu. Rekonštrukcia obecného rozhlasu je naplánovaná na rok
2009 v rozpočte obce. Rekonštrukcia rozhlasu sa vykoná aj keď nebude dotácia z MF
schválená. Dnes mu volali z firmy, ktorá dávala cenovú na rekonštrukciu, ktorá bola vlani
274,- tis. Sk s tým, že ceny sú oproti roku 2008 nižšie asi 10 – 15 %.
Anna Žiarová sa spýtala, či sa nekrátia príjmy obce ohľadom krízy. Starosta obec jej
odpovedal, že to sú podielové dane, ktoré sú znížené o 600 Sk na rok a obyvateľa.
Viliam Hajný sa spýtal, či sa bude robiť druhá etapa chodníka aj s verejným osvetlením,
keď žiadosť z MF je na rozhlas. Starosta odpovedal, že sú plánované finančné prostriedky
na VO na chodník II. Etapa, ale nechcel písať žiadosť opäť na VO, pretože takto bolo
vykryté financovanie VO I. etapa. Na MF si nemusia všimnúť, že je to II. Etapa.
K rozhlasu pridal starosta pripomienku, že sa bude montovať bezdrôtový, ale na
umiestnenie reproduktorov sa musí zrealizovať VO na Novej IBV, pretože batérie sa
nabíjajú prostredníctvom VO. Pre zaujímavosť spomenul, že prvý rozhlas podľa kroniky
bol vybudovaný v roku 1952. Kronika mu bola doručená od Mikuláša Haviernika. (Oprava
starostu! Rozhlas podľa kroniky sa začal budovať v roku 1958 a bol dobudovaný v roku
1959). Určite sú ešte niektoré káble pôvodné, ale reproduktory sú už vymenené aj stĺpy sú
poväčšine už zmenené.
6. Rôzne – Kanalizácia
Starosta predložil zastupiteľstvu materiály na vydanie územného rozhodnutia na
odkanalizovanie aglomerácie, ktoré im nemohol doručiť e-mailom, pretože sú to veľké
súbory. V stručnosti spomenul históriu prípravy na vybudovanie kanalizácie (Uznesenie
obce Valča na ČOV, jeho zrušenie, výmena štyroch poslancov, zbieranie dohôd o budúcich
zmluvách na napojenie na kanalizáciu – obec Valča; stanovenie obce Benice ako
stavebného úradu na vydanie územného rozhodnutia, zmena trás v našej obci a umiestnenie
prečerpávacej stanice; súhlas železníc SR vybavuje Jaroslav Brzák starosta z Príboviec).
Prefinancovanie spoluúčasti dotknutých obcí bude prostredníctvom spoločnosti TURVOD
a.s. a stavebné povolenie musí byť vydané do 27.5.2009 tak aby žiadosť bola doručená na
Ministerstvo Životného prostredia. Na pôvodnom projektu vysvetlil zastupiteľstvu zmenu
trás kanalizácie v našej obci. Celková investícia je asi 330 mil. Sk pre celú aglomeráciu
a starostovia jednotlivých obcí robia maximum, aby sa táto investícia zrealizovala, v čo
najskoršom možnom termíne .
Voľba riaditeľa Základnej školy
Starosta informoval o skončení funkčného obdobia riaditeľa Základnej školy v Beniciach
Paedr. Jozefa Záborského. Predseda rady školy Ing. Miroslav Čierny je povinný
zorganizovať voľbu riaditeľa podľa príslušných predpisov a obec ako zriaďovateľ je
povinná vypracovať podklady na voľbu. Zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu predložiť
podklady na voľbu riaditeľa ZŠ.

Rýchlostná cesta R3
Starosta obce sa zúčastnil rokovania ohľadom rýchlostnej cesty R3, ktorá má prechádzať
cez Turiec smer Sučany, Martin, Turč. Teplice, Horná Štubňa , Žiar nad Hronom. Obchvat
Hornej Štubne sa už začal vykonávať vlani. Pre našu obec to má význam taký, že sa zníži
zaťaženie cesty E519, ktorá ide cez našu obec. Termín realizácie sa presúva z roku 2013 na
rok 2011, čo je určite výhoda.
Mikroregionálne združenie Lúčanská Malá Fatra (MRZLMF)
Starosta sa zúčastnil Valného zhromaždenia MRZLMF, na ktorom sa prejednával rozpočet
na rok 2009 a schvaľovala účtovná závierka roku 2008. Rokovalo sa najmä o kanalizácii
Aglomerácie aj o kanalizácií obcí Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter – Košťany nad
Turcom, kanalizácia Slovany, Kláštor pod Znievom. Spomenuli sa cyklotrasy v rámci
združenia, ktoré sa majú realizovať v budúcnosti.
Voľby do Európskeho parlamentu
Bol doručený harmonogram volieb, kde je potrebné pripraviť všeobecné záväzné
nariadenie obce miesta na vylepovanie plagátov politických subjektov vo volebnej kampani
Zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu predložiť VZN do 27.4.2009
7., 8. Diskusia a interpelácie
Žiadosť o sociálnu výpomoc Božena Bulková
Starosta prečítal žiadosť p. Boženy Bulkovej na sociálnu výpomoc, ktorá bola doručená
dnes do schránky. V skratke povedal o rozhovore s ňou v utorok tento týždeň. Vzhľadom na
to, že nemá všetky podklady, nemá preverené možnosti ďalšieho financovania, tak odporučil
aby si preverila všetky náležitosti, ktoré sú potrebné pre jej ďalší postup. Zastupiteľstvo
zobralo na vedomie jej žiadosť a bude sa s ňou zaoberať na budúcom zastupiteľstve po
predložení potrebných dokladov.
Vysporiadanie pozemkov
Na základe rokovania starostu s riaditeľom SPF ohľadom pozemkov parcela 142/5 a parcely
142/6, ktoré sú okolo ihriska TJ teraz už obce Príbovce, tak tieto parcely môžu prejsť do
vlastníctva obce na základe protokolu o prevode majetku prostredníctvom Obvodného úradu
v Žiline. Hneď ako bude overený geometrický plán na chodník popri ceste E519 na katastri,
tak bude tento geometrický plán predložený na prevod do Žiliny.
Ďalej starosta informoval o rozšírení zastavaného územia obce na parcelách PKN 91, 92, 93
za p. Vladimírom Môcom a o vysporiadaní konfiškátu prostredníctvom kúpnej zmluvy so
SPF. Možnosť rozšírenia zastavaného územia obce vzhľadom na dostupnosť sietí od Novej
IBV je realizovateľné aj bez územného plánu obce
Vysporiadanie cesty parcela 202/1, 2 a 3 bývalá Hlboká cesta. Na tieto parcely bol
vyhotovený geometrický plán, ktorý treba doručiť na SPF na prepísanie vlastníctva a vytvoriť
knihované parcely. Potom treba znalecký posudok a parcely môže obec odkúpiť.
Požiadavka Jednoty dôchodcov v obci
Predsedníčka Jednoty dôchodcov Anna Ondrušová predložila požiadavku na príspevok od
obce z príležitosti 10. výročia založenia Jednoty dôchodcov na vyplatenie súboru. Starosta
odpovedal, že rozpočet na rok 2009 sa schvaľoval v decembri a požiadavka nebola
predložená. Zároveň povedal, že na športový deň obce sa účastníci skladajú v sume 150,- Sk
tak aj Jednota môže zvážiť formou zvýšeného príspevku do pokladne. V rozpočte je
schválený príspevok v sume 7 tis,- Sk na činnosť Jednoty. Odporučil predsedníčke, aby si

zistila, aké sú cenové relácie na pozvanie súboru z Turca a uzatvorí sa to na budúcom
zastupiteľstve.
Realizácia chodníka II. etapa
Viliam Hajný sa spýtal na realizáciu II. Etapy chodníka. Starosta odpovedal, že všetky
podklady sú už pripravené na realizáciu a už je to len na počasí. Koncom apríla vyprší
termínovaný vklad a policajti musia vydať povolenie na dočasné dopravné značenie cez
realizáciu. Zároveň sa bude vykonávať aj napojenie Nová IBV pri MVDr. Paľovej. Súčasne
s chodníkom sa bude realizovať aj výstavba VO na chodníku. V druhej etape sa nebude
pokladať odvodňovacia rúra po celej dĺžke. Po zrealizovaní chodníka sa vypracuje projekt
trvalého dopravného značenia, ktorý bude zahŕňať celkové dopravné značenie aj vodorovné
dopravné značenie (priechody pre chodcov – Valčianska cesta – prechod z Lavičky, pri Ing.
Matejovi Ondrušovi, pri MVDr. Paľovej).
9.

Návrh na doplnenie uznesenia
Nové návrhy na doplnenie uznesenia nezazneli

10. Záver
Starosta poďakoval za účasť a predpokladané Zasadnutie Obecného zastupiteľstva stanovil
na 29.4.2009

Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Viliam Hajný
Rastislav Romančík

Vyvesené: 10.4.2009
Zvesené:
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