OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce , že
dňa 27.05.2009 o 19- 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 v Penzióne St.
Floriána a Vendelína
Voľba riaditeľa Základnej školy – informácia
4. Komisia na ochranu verejného záujmu: Zápisnica
5. Záverečný účet obce – predbežné prejednanie
6. Cenové ponuky na výstavbu Chodník popri hlavnej ceste E519-II. etapa
7. Rôzne
8. Interpelácie
9. Diskusia
10. Návrh na doplnenie uznesenia
11. Záver

Starosta obce : Ing. Milan Remšík
V Beniciach : 25.05.2009

Vyvesené: 25.05.2009
Zvesené :

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 27.5.2009
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Ospravedlnil poslanca Miroslava Kršku z dôvodu
PN. Doplnil program rokovania o schválenie vedúceho a člena pre zásobovanie pitnou vodou
obyvateľstva obce v prípade krízového stavu. Ďalej predložil na prerokovanie „Metodický
pokyn ohľadom odpisovania majetku obce.
2. Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode sa ospravedlnil, že nebolo zvolané Verejné zhromaždenie obyvateľov
obce, ale nebolo splnená podmienka 15 vyvesenia na verejnú diskusiu. Prerokovanie
záverečného účtu bude na zastupiteľstve v júni. P. Božena Bulková nepredložila potrebné
podklady na splnenie jej žiadosti na sociálnu výpomoc a preto starosta a ani zastupiteľstvo
nemôže konať v zmysle rozpočtových pravidiel.
3. Kontrolná činnosť
Hlavný kontrolór obce Anna Ondrušová predniesla správu o kontrolnej činnosti z kontroly
plnenia príjmov obce Daň za ubytovanie za I. štvrťrok 2009 v penzióne St. Floriána
a Vendelína. Kontrola sa skončila s upozornením na dodržiavanie termínov na odvedenie daní
za ubytovanie podľa VZN obce.
4. Komisia na ochranu verejného záujmu
Anna Žiarová – predseda komisie na ochranu verejného záujmu predložila správu tejto
komisie o dodržaní príslušných predpisov pre volených funkcionárov obce. V správe
skonštatovala, že boli splnené všetky podmienky, ktoré mali verejní funkcionári obce splniť.
5. Metodický pokyn na odpisovanie majetku
Starosta
oboznámil zastupiteľstvo s pokynom, ktorý mu bol doručený pred
zastupiteľstvom. Vzhľadom na krátkosť času nebolo možné sa podrobne oboznámiť s týmto
materiálom. Vzhľadom na neznalosť problematiky na návrh poslanca Mgr. Milana Adamca
bolo odročené na budúce zastupiteľstvo, kde má účtovníčka obce Emília Remšíková podať
podrobný popis metodiky odpisovania.
6. Cenové ponuky na výstavbu chodníka
Starosta predložil poslancom zastupiteľstva cenové ponuky na II. Etapu chodníka
popri hlavnej ceste E519. Po posúdení cenových ponúk poslanci vybrali firmu LKW- PNEU,
s. r. o., Martin. Zároveň odporučili na návrh Mgr. Milana Adamca, aby sa firme viazali
finančné prostriedky vo výške 5 – 10% z celkovej ceny diela až do odovzdania po odstránení
všetkých nedorobených častí. Zároveň firma LKW vybuduje vstupy do Novej IBV – nájazd
pri dome Ing. Mateja Ondruša a pri dome MVDr. Paľovej. Zároveň sa spravia ostrovčeky na
prechody pre chodcov.
7. Hospodárska mobilizácia – výdaj, zásobovanie pitnou vodou obyvateľstvo
Na základe zásobovania obyvateľov obce pitnou vodou v čase hospodárskej
mobilizácie je obec povinná vypracovať plán zásobovania pitnou vodou. Vedúci výdajne
pitnej vody bol menovaný Rastislav Romančíka a člen Anna Ondrušová od 27.5.2009.
8. Záverečný účet obce
Záverečný účet starosta doručil osobne každému poslancovi na prezretie. Zatiaľ sa jedná
len o predbežné prejednanie, pretože sa bude schvaľovať až na zastupiteľstva v júni. Zároveň
sa bude schvaľovať aj inventarizácia obce spolu so Základnou školou. Poslanci si majú
podrobne preštudovať predložený záverečný účet, aby mohol byť schválený.
9. Infraštruktúra vzdelávania
V máji 4.5.2009 sa obec prihlasovala na druhé kolo na čerpanie prostriedkov na
rekonštrukciu školy. Termín odovzdania žiadosti je na 10.7.2009. Starosta obnovil spoluprácu
s firmou Euro dotácie, ktorá vypracovala žiadosť aj v prvom kole. Ešte nie je určené, či

v žiadosti bude potrebný audit, ale je dohodnuté s Ing. Fiolekovou, že audit hospodárenia
bude spracovaný po jej uvoľnení od podnikateľských subjektov.
10. Voľba riaditeľa školy
Obec vyhlásila výberové konanie na riaditeľa základnej školy. Poslankyňa Anna
Žiarová oboznámila zastupiteľstvo, že na Rade školy bol určený termín 16.6.2009 o 16,00
hod. Zatiaľ neboli doručené žiadne žiadosti.
11. Kanalizácia
Termín predloženia žiadosti na Ministerstvo životného prostredia sa zmenil z 27.5.2009 na
2.6.2009, takže nie sú nové informácie ako je ďalej so žiadosťou.
12. Vývesná skrinka
V pondelok navštívil obec predajca vývesných skriniek, ktorý ponúkal pre nás skrinku za cca
500 €. Vzhľadom, že teraz sa nakopili materiály bola by aj potrebná, ale je to len súčasný stav
ale situácia s vyvesovanými materiálmi sa vyjasní a bude to bežať v norme.
13. Krovinorez
Starosta oboznámil zastupiteľstvo, že z dôvodu poruchy starého krovinorezu, bol
v Mountfielde v servise. Celková oprava bola v sume 7,5 tis. Sk ale sa rozhodol, že radšej
kúpi nový, ktorý bol so zľavou až 25%. Jedná sa o nový stroj, ktorý má aj vyšší výkon a je
garantovaný servis sedem rokov.
14. Požiarna súťaž
Starosta informoval o okresnej požiarnej súťaži v Turčianskom Jasene. Naši hasiči
obsadili celkovo 6 miesto z celkových 32 súťažných družstiev. Hasiči pokazili útok, ale
v štafete skončili na I. mieste.
15. Športový deň obce a detský deň
Zatiaľ vychádza tento deň na 20 alebo 27 júna. Súčasne treba zosúladiť aj vatru a po
prerokovaní s Dušanom Schumichrastom sa určí presný deň konania. Je celkom možné, že
detský deň sa uskutoční bez zábavy a bude vatra. Ďalej oboznámil poslancov, že náš obyvateľ
p. Tibor Buzák (kúpil dom od Košťanov) daroval obci 100 € na tento deň. Starosta mu
poďakoval v mene obce a detí z obce.
16. Záver
Starosta ešte oboznámil o ukážke studených asfaltov na vysprávky jám v miestnych
komunikáciách. Firma ponúka dva druhy studených asfaltov, ktoré môžeme použiť na opravy
našich miestnych komunikácií.
Poslanci sa dohodli na termíne verejného zhromaždenia obyvateľov obce na deň
17.6.2009 o 17 – tej hodine.

Zapísal: Anna Žiarová

Overovateľ: Viliam Hajný

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

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

Vyvesené: 13.6.2009
Zvesené:

