OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce , že
dňa 16.09.2009 o 19- tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Kontrolná činnosť: Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009
Kontrola pokladničných operácií za II. štvrťrok 2009
a inventarizácia pokladne k 30.6.2009
Kontrola príjmov obce „Daň za ubytovanie v Penzióne St.
Floriána a Vendelína za II. štvrťrok 2009
Kontrola náležitostí účtovných dokladov za I. štvrťrok 2009
4. Organizačné – Doplnok k VZN č. 07/2008 Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Benice
-

Zrušenie VZN, ktoré neboli zrušené v zmysle zákona o obecnom zriadení

-

Zaradenie majetku obce do odpisových skupín

5. Plnenie rozpočtu roku 2009 a rozpočtové opatrenie
6. Rozšírenie zastavaného územia obce
7. Rôzne
8. Interpelácie
9. Diskusia
10. Návrh na doplnenie uznesenia
11. Záver

Starosta obce : Ing. Milan Remšík
V Beniciach : 11.09.2009

Vyvesené: 11.09.2009
Zvesené :

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 16.9.2009
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Ospravedlnil poslanca Mgr. Milana Adamca, ktorý je
na zahraničnej pracovnej ceste. Skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Poslanci nedoplnili program rokovania. Za zapisovateľa bola určená Anna
Žiarová. Overovatelia zápisnice boli určení poslanci Viliam Hajný a Rastislav Romančík.
2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie číslo 34/09 Predložiť návrh na zaradenie majetku obce do odpisových skupín
podľa zoznamu na určenie doby odpisovania v rokoch. Toto uznesenie bude predmetom
samostatného bodu rokovania.
V tomto bode starosta zároveň oboznámil poslancom dôvod nekonania obecného
zastupiteľstva v auguste. V auguste sa nekonalo zastupiteľstvo, pretože vývoj príjmov z
podielových daní chcel mať započítaný aj za mesiac august. Taktiež vývoj príjmov aj
výdavkov za január až august 2009 vernejšie kopíruje ich skutočné čerpanie. Poslanci
majú predložené aj čerpanie príjmov a výdavkov rozpočtu január – jún 2009 pre ilustráciu
aj január – august 2009.
3. Plán kontrolnej činnosti:
Hlavný kontrolór obce Anna Ondrušová predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na
II. polrok 2009. Poslanci zastupiteľstva nemali na doplnenie plánu kontrolnej činnosti
žiadne pripomienky a plán schválili.
V ďalších bodoch rokovania oboznámila zastupiteľstvo s vykonanými kontrolami.
Poslanci nemali pripomienky k záznamom o vykonaných kontrolách a zobrali to na
vedomie. Záznamy boli vyvesené na úradnej tabuli obce.
4. Doplnok k VZN č. 07/2008 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Benice. Starosta oboznámil zastupiteľstvo s vykonanou kontrolou zo Správy finančnej
kontroly zo Zvolena, ktorá bola vykonaná v mesiaci júl. Kontrola sa týkala dotácie
z Ministerstva financií, ktorú sme dostali na vybudovanie verejného osvetlenia na
Chodník popri hlavnej ceste E519 I. etapa a na dotácie na prenesený výkon štátnej správy
na úseku životného prostredia, komunikácií a registri obyvateľstva.
Z dôvodu vykonávania predbežnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorý musí vykonávať každý
orgán verejnej správy, tak starosta predložil doplnok k VZN, ktorým sa upravuje § 28
VZN č. 07/2008. Tento doplnok má aj prílohu, ktorou sa vykonáva predbežná kontrola,
ktorá je spojená s likvidačným dokladom na zaúčtovanie. Poslanci tento doplnok schválili.
Zrušenie VZN, ktoré neboli zrušené v zmysle zákona o obecnom zriadení. Starosta
oboznámil poslancov s previerkou prokurátora, ktorý vykonal v mesiaci júl „Dozor“ nad
dodržiavaním všeobecne záväznými predpismi na úseku prenesených kompetencií obce
v oblasti evidencie obyvateľstva, na úseku stavebnom a na dodržiavaním platných VZN
obce.
Na úseku stavebnom bola previerka vykonávaná na dodržiavanie predpisov stavebného
zákona vo vydávaní ohlasovacieho povolenia na drobné stavby, udržiavacie práce. Tu
bolo vytknuté nedodržiavanie zákona o štátnych symboloch (používanie pečiatky obce
miesto pečiatky obce so štátnym znakom). V jednom prípade „Ohlásenie drobnej stavby“
nebol dodržaný stavebný zákon, pretože vyjadrenie bolo v rozpore so stavebným

zákonom, pretože výmera bola nad 25 m2. Bol daný protest zo strany prokurátora,
ktorému už bolo vyhovené a vyjadrenie bolo zrušené.
Ďalší bod previerky bola kontrola prijatých VZN obcou, ich platnosť a právoplatnosť.
Poslanci mali predložený zoznam všetkých prijatých VZN od roku 1992. Tieto VZN – ká,
ktoré nemali zrušovacím ustanovením koniec platnosti, postupne poslanci zrušili podľa
termínov platnosti alebo doby určenia. Zákonnosť platných VZN bude preskúmaná
prokuratúrou neskôr.
Zaradenie majetku do odpisových skupín. Tento bod rokovania sa týkal programu
rokovania č. 2 – Kontrola plnenia uznesení uznesenie č. 34/09. Poslanci mali doručené
zoznamy majetku obce a majetku obce ktorý je v správe základnej školy. Doba
odpisovania v rokoch sa predĺžila podľa jednotlivých skupín 021 – 40 rokov, 022 – 10
rokov. Podľa návrhov v rozprave sa to doplní do účtovníctva a na budúcom zastupiteľstve
sa doplnia do Smernice na odpisovanie majetku, ktorá bude predložená na schválenie.
5. Plnenie rozpočtu roku 2009 a rozpočtové opatrenia
Starosta oboznámil zastupiteľstvo s predloženými materiálmi, ktoré dostali poslanci na
rokovanie. Príjem z podielových daní je krátený oproti plánovanému príjmu 96.262 €
(2.900,- tis Sk), na 91.093 € (2.744,- tis. Sk). Rozdiel je 5.169 € (156,- tis. Sk). Toto je
určené na schválenie viazaním rozpočtových výdavkov na prevod na školu. Základná
škola nebude ukrátená o sumu 3.320 € (100,- tis. Sk) mesačne, kráti sa len rozdiel medzi
plánovaným presunom 46.471 € (1.400,- tis Sk) plus 1.859 € ( 56,- tis Sk) za nákup
počítačov. Viazanie rozpočtových prostriedkov je v sume 4.780 € (144,- tis Sk) do
31.12.2009. Viazanie je limitované príjmami z podielových daní za ostatné mesiace
september až december.
Ďalej v stručnosti popísal plnenie príjmov a výdavkov za mesiac január až jún, ktoré
mali byť predmetom rokovania v auguste. Poslanci sa ďalej zaoberali plnením príjmov
a výdavkov za mesiace január – august 2009. Celkové plnenie rozpočtu je v medziach
naplánovaného rozpočtu a s viazaním rozpočtových prostriedkov je v súlade
s vyrovnaným hospodárením. Nad rámec je len položka „Finančné operácie“, kde sa robili
prevody z termínovaného vkladu na bežný účet a na podielové fondy.
Ďalej poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 001/2009 presun finančných
prostriedkov v sume 2.400 € (v Sk 72.032), č. 002/2009 presun finančných prostriedkov
v sume 481 € (v Sk 14.490) a už spomenuté opatrenie v prvom odseku č. 003/2009 –
viazanie finančných prostriedkov do 31.12.2009. V tomto opatrení poslanci schválili
ponechanie príjmov z vlastnej činnosti Základnej školy v plnej výške Základnej škole.
Dodatok ku zmluve Chodník pre peších II. etapa
Z dôvodu zväčšenia celkovej dĺžky chodníka cca o 8 m s navýšila cena diela oproti
zmluve o 1.509,34 € (v Sk 45.470,39). Chodník sa predlžoval z dôvodu náhrady asfaltu
pred domom Jany Kubicovej zámkovou dlažbou. Menili sa aj podmienky zmluvy o dielo,
čo sa týka zádržného. Zvýšenie ceny diela bude kryté z ušetrených finančných
prostriedkov z VO Nová IBV cca 700 € (v Sk 21.000) a rekonštrukcia bezdrôtového
rozhlasu v sume cca 1.000 € (v Sk 30.126). poslanci súhlasili s navýšením ceny diela
a krytím s ušetrených finančných zdrojov.
Nájomná zmluva a zmluva o dielo
Starosta informoval zastupiteľstvo o návšteve zástupcu firmy EURO Jordán, ktorý ho
požiadal o umiestnení reklamy na budovu č. 42 Klub mladých na plastové okná, ktorou
výrobou sa zaoberá. Cena za nájom bola dohodnutá zámenou za výmenu okien a dverí na

tejto budove na štyri roky. Termín realizácie bude koniec septembra alebo začiatkom
októbra. Zároveň si umiestnia aj firemné označenie realizátora prác. Nájomná zmluva sa
uzatvára od doby 1.9.2009 do 31.8.2009. Poslanci súhlasili s touto realizáciou.
Rastislav Romančík navrhol podobný postup pri realizácii opravy krytiny. Miroslav
Krška vzniesol pripomienku na výmenu okien na strážnici. Starosta mu odpovedal, že
okno na strážnici bolo vymenené zo západnej strany, ktoré bolo zničené vplyvom
poveternostných podmienok. Ostatné okná nie sú poškodené, pretože sú kryté ostreším
a nie je dôvod ich meniť. Ďalej starosta povedal, že používanie miestnosti na Hasičskej
zbrojnici je len raz ročne, preto účelnosť vydaných prostriedkov je nízka.
6. Rozšírenie zastavaného územia obce
Starosta tlmočil žiadosť p. Petra Ondruša a Vladimíra Môca na vysporiadanie pozemkov
na parcele „E“ KN č. 91, 92, 93 ktorá je extraviláne. Z dôvodu vysporiadania parciel
a zaradenia do intravilánu, obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozšírenie zastavaného územia
obce. Na zaradenie do intravilánu je vypracovaný geometrický plán č. 69/2003.
Zastupiteľstvo schválilo rozšírenie zastavaného územia obce okrem parcely č. 225/2 orná
pôda, ktorá je vyčlenená z plochy 252 – vodný tok. Ďalej návrh na rozšírenie zastavaného
územia obce znel na parcelu č. 161/23 TTP, ktorá je správe SPF. Poslanci návrh na
rozšírenie zastavaného územia obce schválili.
7. Rôzne,
8. Interpelácie,
9. Diskusia
Rastislav Romančík sa spýtal na verejné osvetlenie popri chodníku. Starosta odpovedal,
že lampy sú už namontované a svietia. Demontáž pôvodného osvetlenia by malo byť
podľa prísľubu vykonaná do piatku. Zároveň sa bude vykonávať čistenie svietidiel,
pretože sú znečistené prachom, machom a hmyzom a svietivosť klesá.
10. Návrh na doplnenie uznesenia
Starosta požiadal zapisovateľku Annu Žiarovú, aby prečítala schválené uznesenia.
Doplnilo sa uznesenie o informácií a schválení zmluvy na výmenu okien, informácia
a schválenie dobudovania prístupových komunikácií na Novú IBV.
11. Záver
Starosta poďakoval za účasť. Ďalšie zastupiteľstvo sa uskutoční koncom októbra na
základe informácií od starostu. Čas uskutočnenia zastupiteľstva sa určuje na 18,00 hod.

Zapísal: Anna Žiarová
Overovatelia: Viliam Hajný
Rastislav Romančík

Vyvesené: 6.10.2009
Zvesené:
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