OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce , že
dňa 29.04.2009 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 plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za IV. štvrťrok
2009
Kontrola pokladničnej hotovosti k 31.3.2009
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2009 o umiestňovaní plagátov na území obce Benice
počas volebnej kampane 2008 – Voľby do Európskeho parlamentu
5. Voľba riaditeľa Základnej školy – informácia
6. Komisia na ochranu verejného záujmu - podklady
7. Rôzne – kanalizácia, rozhlas, komunikácie IBV, Chodník – pokračovanie, verejné
osvetlenie, archív...
8. Interpelácie
9. Diskusia
10. Návrh na doplnenie uznesenia
11. Záver

Starosta obce : Ing. Milan Remšík
V Beniciach : 25.04.2009

Vyvesené: 25.04.2009

Zvesené :

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 29.4.2009

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Ospravedlnil poslanca Miroslava Kršku, ktorý je
hospitalizovaný z dôvodu úrazu. Ospravedlnil poslanca Rastislava Romančíka, ktorý je ešte
na pracovnej ceste a bude sa snažiť prísť ak mu to časovo vyjde. Doplnil program rokovania
v bode rôzne o rozhlas, komunikácie, chodník, verejné osvetlenie. Hlavný kontrolór obce
Anna Ondrušová doplnila program rokovania o archív. Zastupiteľstvo je uznášania schopné
a poslanci nemali pripomienky k programu rokovania. Podklady na prerokovanie žiadosti na
sociálnu výpomoc od p. Boženy Bulkovej neboli predložené a tak tento bod rokovania sa
presúva na budúce zastupiteľstvo.
2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie číslo 12/09 Predložiť podklady na voľbu riaditeľa školy. Starosta presunul
tento bod podľa programu číslo 5 .
Uznesenie číslo 13/09 Predložiť návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o určení
miesta na vylepovanie plagátov pre Voľby do Európskeho parlamentu na území obce
Benice. Starosta presunul tento bod podľa programu číslo 4.
3. Kontrolná činnosť
Hlavný kontrolór obce Anna Ondrušová informovala o kontrolnej činnosti: Kontrola
pokladničnej hotovosti k 31.3.2009, kde skonštatoval, že zápisy v pokladničnej knihe
súhlasia s príjmovými a výdavkovými pokladničnými dokladmi.
Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za IV. štvrťrok 2009. V zázname
z kontroly konštatovala, že uznesenia z uplynulého obdobia sú plnené. Starosta doplnil
v akom štádiu je plnenie zámennej zmluvy s Ing. Marekom Sopkuliakom, ktorá je už na
vklade. Ďalej Mgr. Milan Adamec sa informoval na termínovaný vklad. Starosta odpovedal,
že teraz sú úrokové sadzby 1,21% na 3 mesiace, ale sa môže vyberať bez poplatku za
predčasný výber, len sa za daný mesiac nepripíšu úroky. Ďalej starosta informoval
o podielových daniach o plnení príjmov obce zo štátu. Vývoj príjmov je zatiaľ v norme,
pretože dôsledky príjmov štátu z daní je v oneskorení a dôsledok sa prejaví až v oneskorení.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 01/2009 o umiestňovaní plagátov na území
obce Benice počas volebnej kampane 2009 – Voľby do Európskeho parlamentu
Starosta v stručnosti oboznámil zastupiteľstvo o mieste, ktoré je navrhnuté vo VZN, je to
drevená vývesná tabuľa pri plote Antona Cádrika. Mgr. Milan Adamec sa spýtal, či VZN sa
rozdeľuje kandidujúcim politickým subjektom, aby vedeli, kde si môžu vyvesovať volebné
plagáty. Starosta odpovedal, že VZN je povinný rešpektovať každý politický subjekt.
Zastupiteľstvo návrh VZN č. 01/2009 schválilo.
5. Voľba riaditeľa Základnej školy
Vzhľadom na skončenie funkčného obdobia riaditeľa školy Paedr. Jozefa Záborského
obec ako zriaďovateľ je povinná vyhlásiť voľbu. Po rokovaní s Ing. Miroslavom Čiernym
predsedom Rady školy si určili termín na podávanie žiadostí do 29.5.2009 do 13 – tej hodiny
na Obecný úrad. Výberové konanie sa bude konať na Obecnom úrade, komisiu tvoria všetci

členovia rady školy, zástupca z KŠÚ a zástupca zo školskej inšpekcie. Vybratý uchádzač musí
byť zvolený nadpolovičnou väčšinou všetkých členov komisie, čiže 7. Ing. Miroslav Čierny
oboznámi všetkých členov rady školy o stretnutí Rady školy. Zastupiteľstvo sa uznieslo na
umiestnení výzvy na voľbu na úradnej tabuli v obci, v obciach školského obvodu a
obecnej webovej stránke .
6. Komisia na ochranu verejného záujmu
Starosta v stručnosti oboznámil zastupiteľstvo o plnení týchto podkladov a Komisia na
ochranu verejného záujmu do budúceho zastupiteľstva predloží správu o skontrolovaní
dokladov.
7. Rôzne
Kanalizácia: starosta informoval zastupiteľstvo o vykonaných akciách v tejto oblasti.
Uskutočnilo sa územné konanie vo všetkých dotknutých obciach. Už je projektová
dokumentácia na stavebné povolenie, kde túto činnosť bude vykonávať Obvodný úrad
Životného prostredia. 12. mája o 9,00 bude na našom obecnom úrade ústne stavebné konanie
za celú aglomeráciu.
Komunikácie: starosta informoval o návšteve Ing. Geletkovej zo SC ŽSK a Mgr.
Ďaďovej z ObÚ pre CDaK, kde problém križovatky pri Ing. Matejovi Ondrušovi treba ešte
projektovo vyriešiť aj v spolupráci s dopravným inšpektorátom. Zároveň informoval
o technických normách pre priechody cez cestu, ktoré musia byť osvetlené a zároveň musia
byť prechodné z chodníka na chodník, ktorý musí byť vyvýšený oproti cestnej komunikácie.
Mgr. Milan Adamec sa pýtal na prehodnotenie počtu priechodov cez cestu, pretože v dnešnej
dobe sa snaží minimalizovať ich počet. Starosta odpovedal, zatiaľ nemá takéto informácie, ale
určite sa v tejto oblasti bude treba vyjadriť prostredníctvom dopravného inšpektorátu
a príslušných inštitúcií.
Rozhlas: starosta informoval o ponuke z firmy z Turzovky, ktorá ja na sumu 409,- tis. Sk
a ponuka z Banskej Bystrice je v pôvodnej sume 274,- tis. Sk. Tieto ponuky sa nedajú
jednoducho porovnať, pretože nie je vypočítaná porovnateľná suma. Aj tak je to závislé na
postavení verejného osvetlenia na Novej IBV, kde sa budú montovať jednotlivé hniezda pre
rozhlasy, tak aby bola obsiahnutá celá obec. Ponuka z B. Bystrice bude prehodnotená podľa
už skutočných rozmiestnení rozhlasov v celej obci. Mgr. Milan Adamec povedal, že sa nedá
porovnávať pokiaľ nie je rovnaké zadanie od obce. Starosta odpovedal, že súhlasí, ale
porovnávacie ponuky budú vypracované až po postavení verejného osvetlenia v novej IBV.
Chodník: na otázku Anny Žiarovej, či sa bude robiť chodník a verejné osvetlenie
pokračovanie, tak starosta odpovedal, že finančné krytie je v rozpočte na rok 2009. Ešte treba
prehodnotiť rozpočet projektanta, pretože sú tam zmeny , ktoré ovplyvňujú jeho náklady.
Napájanie na el. rozvod bude z pôvodného VO zo stĺpa pri zastávke SAD. Mgr. Milan
Adamec sa spýtal na položenie netkanej textílie , aby neprerastala tráva. Starosta odpovedal,
že to nerastie tráva z podložia, ale z medzier do ktorých padlo semiačko trávy.
Vysporiadanie pozemkov: parcela č. 134 pri trafostanici je pripravená na prevod zo štátu,
pretože to nie je knihovaná parcela. Problém nastal z parcelou 142/5 a 142/6 (autobusová
zastávka pri ZŠ), parcela č. 35 pri Hasičskej zbrojnici, ktorú má teraz ohradenú Jozef Svitač,
pretože informácie zo SPF neboli podľa Ing. Jelenčiakovej z ObÚ v Žiline správne. Treba
vybrať v katastri všetky údaje, ktoré budú posúdené. Potom sa rozhodne ako budeme konať.

Archív: starosta rokoval s Ing. Igorom Ramšíkom ohľadom miestnosti skladu v
potravinách, ktorý nie je využívaný. Mal záujem prenajať ho obci. Starosta zatiaľ neuzavrel
ponuku, pretože prenájom na archiváciu nie je pre obec vhodný, pretože je to dlhodobá
záležitosť a v prípade prevodu obchodu inému subjektu nemusia byť rešpektované potreby
obce. Vzhľadom na jeho terajšiu hospitalizáciu už to nemohol s ním prerokovať a zostáva to
otvorené.
8. 9. Interpelácie a diskusia
Príspevok na Jednotu dôchodcov: Anna Ondrušová ako predseda Jednoty dôchodcov
v obci informovala zastupiteľstvo o jednaní so súborom z Priekopy ohľadom financií za
vystúpenie. Oni nemajú určenú taxu za vystúpenie a je to na zvážení usporiadateľa. Zároveň
informovala o výročnej schôdzi, ktorá bude spojená s dňom matiek, ktorá mala byť v Jedálni
ZŠ, ale po prehodnotení cien sa táto schôdza uskutoční v Penzióne 12.5.2009 o 17,00.
Rozprava sa uzatvorila návrhom na zvýšenie príspevku na rok 2009 zo sumy 232 € (7.000,Sk) na sumu 332 € (10.000,- Sk).
Mgr. Milan Adamec: činnosť pri asfaltovej ploche na ihrisku. Starosta odpovedal, že sa
robia terénne úpravy. Vyslovil poľutovanie, že sa zlikvidovalo doskočisko, do ktorého obec
investovala financie. Ďalej sa informoval o vysypanie jám v prístupovom pásme na ihrisko.
Starosta prisľúbil, že piesok na vyvezenie jám bude dovezený a bude to doriešené. Zároveň sa
bude riešiť aj majetkové vysporiadanie tejto parcely, tak ako spomínal cez ObÚ v Žiline.
9. Návrh na doplnenie uznesenia
Nebol predložený ďalší návrh na uznesenie.
10. Záver
Starosta informoval o budúcom zastupiteľstve, ktoré vychádza na 27.5.2009. Zároveň
podotkol, že by mal byť predložený záverečný účet za rok 2009. Zastupiteľstvo odsúhlasilo
predloženie záverečného účtu za rok 2008 a zároveň posunulo čas konania zastupiteľstva na
19,00 hodinu.
Zapísal: Anna Žiarová 29.4.2009
Overovateľ: Viliam Hajný ..........................................................
Mgr. Milan Adamec .................................................
Vyvesené: 03.05.2009
Zvesené:

