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OZNÁMENIE
Oznamujeme obyvateľom obce ,že dňa 11.4.2007 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. Komisia na ochranu verejného záujmu - Voľba
5. Organizačné – Registratúrny poriadok
6. Plán práce obecného zastupiteľstva
7. Ročná účtovná závierka 2006
8. Rozpočet 2007 – Návrh viacročného rozpočtu
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

Starosta obce : Ing. Milan Remšík
V Beniciach : 7.4.2007
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beniciach,
konaného dňa :11.4.2007
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program : 1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o kontrolnej činnosti
4. Komisia na ochranu verejného záujmu – Voľba
5. Organizačné – Registratúrny poriadok
6. Plán práce obecného zastupiteľstva
7. Ročná účtovná závierka za rok 2006
8. Rozpočet 2007 – Návrh viacročného rozpočtu
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce ,ktorý privítal prítomných,
skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášanie schopné a požiadal hlavnú kontrolórku p.
Annu Ondrušovú, aby vykonávala zapisovateľku. Za overovateľov zápisnice boli určení:
Rastislav Romančík a Viliam Hajný.
2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.2.2007:
023/07 Vykonať inventarizáciu majetku v budove OcÚ
Plnenie:
Inventarizácia majetku v budove OcÚ nebola vykonaná. Úloha na splnenie sa predkladá do
budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 16.5.2007.
024/07 Financovanie chodníka cez obec – možnosti z euro fondov
Plnenie:
Zatiaľ nie je vysporiadané vlastníctvo komunikácie medzi Slovenskou správou ciest a VÚC
Žilina. VUC Žilina nám odpredá časť parcely 204, 205/1 a 205/2 za symbolickú cenu alebo
inou formou prevedie do majetku obce. Na základe preukázania vlastníctva obce alebo
dokladu Zmluva o budúcej zmluve a doprojektovania lavičky môžu sa žiadať financie
prostredníctvom euro fondov.
025/07 Pripraviť podklady pre rozpočet obce
Plnenie:
Podklady pre rozpočet obce na rok 2007 ako aj viacročný rozpočet na roky 2008 a 2009 sú
pripravené.
3. S právu o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za II. polrok 2006 predniesla
hlavná kontrolórka obce p. Anna Ondrušová.
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Úlohy z uznesení, ktoré neboli splnené:
- Vrátenie pozemku p. Harazinovej:
Geometrické zameranie a podklady pre majetko-právne vysporiadanie sú hotové. Čaká sa na
majetko- právne vysporiadanie od rodiny Pivko a spol. na pozemok pod chodník popri
Valčianke. Doklady budú odovzdané do advokátskej kancelárie JUDr. Peter Novák na prevod
vlastníctva.
- Vysporiadanie pozemku pri ceste poza obchod p. Môcovej Anny:
Úloha bola prejednané so zástupcom firmy GEOMAP s Ing. Paulovičom, ktorému bola daná
objednávka na zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na majetko právne
vysporiadanie. Prisľúbil, že naša požiadavka bude splnená, čo možno v najkratšom čase.
4. Vykonala sa voľba stálej komisie „ Komisia na ochranu verejného záujmu“. Stála komisia
bude pracovať počas 4- ročného volebného obdobia v zložení :
Anna Žiarová
predseda
Viliam Hajný
člen
Rastislav Romančík člen
Úloha komisie :
Preskúmať na základe 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. a § 10 ods.
2 a 3 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme s použitím ustanovenia §54
ods. 2 až 4 zákona č. 312/2001 Z.z o štátnej službe, majetkové pomery starostu a štatutárneho
zástupcu ZŠ Benice.
5. Organizačné – Registratúrny poriadok
V súlade s § 16 ods.2 písm. a) zákona NR SR č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
a doplnení niektorých zákonov a usmernenia Ministerstva vnútra č. SVS-204-2005/00599 je
potrebné postupovať v zmysle týchto ustanovení. V našej obci správa registratúry bola
založená len na prijatej a odoslanej pošte a nebola vykonávaná v zmysle ustanovení
príslušných právnych noriem. Bol zakúpený program „Automatizovaný systém úradu ďalej
len ASU „, ktorým sa vykonáva správa registratúry. Do tohto programu je potrebné nahrať
Registratúrny plán pre mestské a obecné úrady podľa prílohy k usmerneniu MV č. SVS-2042005/00599, pretože v databáze je nahratý len registratúrny plán pre orgány štátnej správy.
Podľa tohto registratúrneho poriadku sa bude postupovať v správe registratúry obecného
úradu.
6. Plán práce obecného zastupiteľstva bol vypracovaný na rok 2007. Poslanci súhlasili
s navrhnutým plánom práce a doplnili ho o akciu „ Mikuláš deťom na december.
7. Ročná účtovná závierka 2006
Ročná účtovná závierka za rok 2006 bola predložená poslancom. Bude vyvesená na
úradnej tabuli na pripomienkovanie obyvateľom obce.
8. Rozpočet 2007- návrh viacročného rozpočtu.
Rozpočet 2007 – Návrh viacročného rozpočtu na roky 2007-2009 bol predložený na
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanci boli podrobne informovaní o príjmoch
a výdavkoch na príslušné obdobie. Materiál bude vyvesený na úradnej tabuli na
pripomienkovanie obyvateľom obce.
9. Rôzne
V tomto bode starosta informoval zastupiteľstvo o nasledovných bodoch:
9.-1. Internet: Od 28.3.2007 je sfunkčnený nový prevádzkovateľ internetových služieb GAYA
pre obecný úrad ako aj možnosť pripojenia sa občanov na poskytovateľa. Nová e-mailová
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adresa : oubenice@gaya.sk . Predchádzalo tomu neplánované odstraňovanie a skracovanie
porastov popri toku rieky Valčianke. Odstraňovanie sa muselo vykonať k vôli neochote SVB
v Beniciach (bytovka) umiestniť anténny internetový vykrývač na strechu bytovky . Pri tejto
príležitosti sa odstránili aj samo nálety popri ceste do školy zo západnej strany, čo bola
požiadavka vznesená od poslanca Milana Adamca na zastupiteľstve 14.2.2007
9.-2. Bol zriadený nový telefónny program na pevnú linku BIZNIS ISDN UNI 200, ktorý
zahŕňa 200 voľných minút do všetkých sietí a služba je spoplatňovaná sumou 1.119,- Sk
s DPH.
9.-3. 15.3.2007 bolo jednané osobne s Ing. Milanom Bučkom ohľadom pozemkov
a premiestnenia koncového hydrantu. Pozemok pre chodník popri Valčianke je potrebné
odkúpiť a potom sa tam umiestni koncový hydrant. Jednanie s TURVaK-om už prebehlo, tak
isto boli vykonané kroky na majetko právne vysporiadanie pozemku.
9.-4. Bola vykonaná kolaudácia elektrických rozvodov na parcelách novej IBV. Na základe
kolaudácie boli požiadané TURVaK Martin a SSE Žilina o vydanie stanovísk na vydanie
stavebného povolenia na plynofikáciu NOVÁ IBV.
9.-5. Bolo prejednané doprojektovanie lavičky cez Valčianku pre chodník pre peších
a pokračovanie od predajne p. Môcovej až po dom p. Kubinca.
9.-6. Bola prejednaná oprava schodišťa pre vchod do obecného úradu ako aj vykonanie
sanácie omietok na dome smútku. Schodište sa bude opravovať po Veľkej noci a Dom smútku
v čase oteplenia počas letného obdobia.
10. Interpelácie poslancov.
Poslanci nemali otázky a ani neboli interpelovaní.
11. Diskusia
V diskusii sa neprihlásil žiaden z prítomných.
12. Návrh na uznesenie a záver.
Bol prijatý návrh na uznesenie s predpokladaným zasadnutím obecného zastupiteľstva na deň
16.5.2007.

Zapísal : Anna Ondrušová
Overovateľ: Viliam Hajný

.................................................

Rastislav Romančík .................................................

Vyvesené:
V Beniciach: 16.04.2007

4

