ZASTUPITEĽSTVO ZO DŇA 14.6.2007

1.
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4.

OZNÁMENIE O KONANÍ
PREZENČNÁ LISTINA
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA
UZNESENIE
PRÍLOHY:
• ZÁPISNICA RUČNÁ
• ZÁZNAM O KONTROLE ÚČTOVNÝCH DOKLADOV ZA PRVÝ
ŠTVRŤROK 2007 NA OBECNOM ÚRADE

OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce ,že
dňa 14.6.2007 o 18- tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční
zasadnutie obecného zastupiteľstva

Program rokovania

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o kontrolnej činnosti „ Kontrola účtovných a pokladničných dokladov za
prvý štvrťrok 2007“
4. Rôzne
•

„Športový deň Beníc“ a „Deň detí“

•

Informácia o plynofikácií

•

Žiadosti ZŠ na Min. školstva o finančné príspevky na riešenie havarijných
situácií

•

Informácia o výbere daní z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad

5. Interpelácie poslancov
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

Starosta obce : Ing. Milan Remšík
V Beniciach : 11.6.2007

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beniciach,
konaného dňa 14.6.2007

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o kontrolnej činnosti „Kontrola účtovných a pokladničných dokladov za
prvý štvrťrok 2007“.
4. Rôzne
•

Športový deň Beníc a Deň detí

•

Informácia o plynofikácií

•

Žiadosti na Min. školstva o finančné príspevky na riešenie havarijných situácií

•

Informácie o výbere daní z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad
5. Interpelácie poslancov
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Požiadal prítomných poslancov o doplnenie programu
rokovania. Poslanci nepredložili požiadavky na zmenu a doplnenie bodov programu.
Boli určení: zapisovateľ: Anna Žiarová
Overovatelia zápisnice: Mgr. Milan Adamec a Miroslav Krška
2. Kontrola plnenia uznesení
Majetkové vysporiadanie pozemkov s p. Vilmou Harazinovou je ukončené. Podklady
sú na Správe katastra v Martine na zápise do listu vlastníctva. Celkové náklady budú
sčítané a OÚ vystaví faktúru v zmysle uznesenia č. 11/2006 bod III.
3. Správa o kontrolnej činnosti
Hlavý kontrolór obce p. Anna Ondrušová predniesla správu o kontrolnej činnosti „
kontrola účtovných a pokladničných dokladov za prvý štvrťrok 2007.
4. Rôzne
• Športový deň Beníc a Deň detí
Starosta informoval o organizačnom zabezpečení, príprave a sponzorských daroch na
deň 16.6.2007. Pre deti sú pripravené balíčky v hodnote 60 Sk, ďalšie ceny sú
pripravené pre rôzne detské súťaže, bude predstavená ukážka výcviku psov...
V popoludňajších hodinách sa odohrá zápas Horný koniec proti Dolnému koncu.
Guľáš bude variť Viliam Hajný ml. a Ján Matúš.
V závere poďakoval Mgr. Adamcovi, Ing. Čiernemu, p. Motlovej,p. Kopčokovi, ktorí
prispeli vecnými a finančnými darmi na tento deň.
• Informácia o plynofikácií
Starosta predložil list od SPP zo dňa 13.6.2007, v ktorom požadovali zmeny
v projektovej dokumentácií „napojenie piatich rodinných domov“ popri hlavnej ceste
podkopom zo vybudovanej vetvy plynovodu, ktorý končí pri dome p. Kubinca. V deň

zasadnutia 14.6.2007 si to odkonzultoval z SPP v Prievidzi, kde pristúpili na pôvodný projekt,
pretože tým pádom by sa plynofikácia novej IBV predĺžila na dlhý čas (nevysporiadané
vlastnícke vzťahy, cena realizácie, zmena projektovej dokumentácie...).
Pri cenovej ponuke, ktorú zastavil 13.6.2007 , jednal z dvomi firmami Mislovič Ján, Karas
Anton z Turč. Teplíc. Lepšia cenová ponuka vyznela od firmy Plynostav Anton Karas , ktorá
sa priblížila k cenovej hladine v schválenom rozpočte na rok 2007.
Po dnešnom prejednaní a vykonzultovaní z SPP sa bude pokračovať v realizácií, pričom
všetky náležitosti ohľadom výstavby plynofikácie bude mať na starosti pracovník SPP , ktorý
bude zabezpečovať výkony s firmou Plynostav.
Mgr. Adamec povedal o provízii vo výške 10% , tak ako to bežne chodí, ktorú dá firma
vykonávajúcu zákazku. Poznamenal, že verí že starosta vybral dobrú firmu. Starosta
odpovedal, že žiadna provízia nebola ponúknutá v žiadnych percentách. Preňho je dôležité,
aby plynofikácia bola už uzavretá, aby sa už konečne výstavba IBV pohla. Zároveň vzniesol
poznámku, aby sa cenové návrhy na realizáciu zákaziek prejednávali cez viacerých
poslancov.
Stav účtu obecných peňazí vo VÚB je okolo1,5 mil. Sk a V Dexii banke okolo 200 tis. Sk,
takže financovanie plynofikácie je kryté. Po plynofikácií ( kolaudácii) odkúpi SPP plynové
vedenie do 30 dní, takže financie sa vrátia na obecný účet.
• Žiadosti ZŠ
Starosta oboznámil zastupiteľstvo o žiadostiach, ktoré boli predložené na Min. školstva
prostredníctvom Krajského školského úradu na financie na opravu strechy budovy ZŠ,
Strechy telocvične a sociálnych zariadení v telocvični v telocvični. Úspešnosť pridelenia
finančných prostriedkov je závislá od iných faktorov, podľa toho sa prispôsobí obec.
• Informácie o výbere daní z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad
Výber je v podstate ukončený, sú nedoplatky ,ktoré je treba riešiť aj z titulu minulých rokov,
ale celkovo je zaplatených odhadom asi 94 % poplatkov v zákonnej lehote.
5. Interpelácie poslancov
Starosta nebol interpelovaný
6. Diskusia
Starosta požiadal o informáciu o okresnej súťaži hasičský mužstiev v Turanoch poslanca
Rastislava Romančíka, ktorý bol jej účastníkom. Ten informoval o skončení na II. mieste
v rámci okresu, pričom boli porušené súťažné podmienky a a už diskvalifikovaný Kláštor /
Znievom nakoniec vyhral okresnú súťaž a postúpil na Krajské kolo.
Mgr. Adamec vzniesol požiadavku na začatie výstavby chodníka popri hlavnej ceste, že
výstavba sa bude naťahovať roky. Starosta odpovedal, že ešte nie je spracovaná projektová
dokumentácia na lavičku cez Valčianku a bez toho by nebolo dobré začať s výstavbou
chodníka. Projektovú dokumentáciu zadal spracovať projektantovi, ktorý má oprávnenie na
mosty aj statické posudzovanie uloženia základov. Projektová dokumentácia má byť
spracovaná v blízkej dobe. Pripomenul, že vybudovaný chodník bez lávky je zbytočný,
pretože nerieši prechod peších cez most a ani ich bezpečnosť. K návrhu Mgr. Adamca sa
priklonil aj poslanec Miroslav Krška.
Mgr. Adamec spomenul opravu lavičiek na „Pastierisku“
7. Návrh na uznesenie a záver
Bol prijatý návrh na uznesenie s predpokladaným zasadnutím obecného zastupiteľstva na deň
23.7.2007.

Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Mgr. Milan Adamec
Miroslav Krška

Vyvesené: 22.6.2007
Zvesené :

