OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 22.09.2010
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zhromaždenie obyvateľov obce
spojené so zasadnutím obecného zastupiteľstva

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Kontrolná činnosť:
1. Záznam o kontrole inventarizácia pokladničnej hotovosti
2. Záznam o kontrole „Daň za ubytovanie“ v Penzióne St. Floriána Vendelín
3. Záznam o kontrole „Kontrola účtovných dokladov v ZŠ Benice za I. polrok 2010
4. Návrh na schválenie „Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010

5. Správa nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo v Beniciach

6. Návrh na uznesenie o určení počtu poslancov na volebné obdobie 2010 – 2014

7. Návrh na uznesenie na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie
na roky 2010 – 2014
8. Návrh na zmenu a doplnenie „Štatútu obce“ v zmysle novely zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
9. Návrh na zmenu „Rokovacieho poriadku“
o obecnom zriadení.

v zmysle novely zákona č. 369/1990 Zb.

10.
Informácia starostu obce o „Predpise“ o vybavovaní, prešetrovaní sťažností a petícii
v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach a petičnom zákone 85/1990 Zb. o petíciách

11. Správa o plnení rozpočtu na rok 2010 a rozpočtové opatrenia

12. Žiadosť o rozšírenie zastavaného územia Pavol Žitniak
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13. Rôzne – povodne, okná ZŠ

14. Interpelácie

15. Diskusia

16. Návrh na doplnenie uznesenia

17. Záver
Beniciach: 18.09.2010

Ing. Milan Remšík

Vyvesené: 18.09.2010

Zvesené:

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva v Beniciach,
konaného dňa 22.9.2010
1.

Otvorenie

Otvorenie vykonal starosta obce. Ospravedlnil Viliama Hajného, ktorý sa dostaví na
rokovanie neskôr. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za zapisovateľa
bola určená Anna Žiarová, za overovateľov zápisnice Miroslav Krška. Poslanci nedoplnili
program rokovania.

2.

Kontrola plnenia uznesení.

Starosta skonštatoval, že uznesenia sú splnené a budú prerokovávané ďalej až na uznesenie
o elektronickej aukcii, ktoré bude predmetom novelizácie zákona o Verejnom obstarávaní.
Podľa tejto novely prispôsobíme aj činnosť nášho úradu. Momentálne ponuky na softvér sú
asi okolo 1200 €.

3.

Kontrolná činnosť:

Hlavný kontrolór obce Anna Ondrušová predniesla záznamy o kontrolnej činnosti, ktoré
vykonala v priebehu posledného štvrťroka.

4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok.
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Hlavný kontrolór obce Anna Ondrušová predniesla „Návrh“ na kontrolnú činnosť na II.
polrok 2010. Chcela ho doplniť o „Kontrolu“ výberu daní a poplatkov za rok 2010. Starosta
navrhol, aby sa tento bod nedopĺňal, pretože sa môže hocikedy zastupiteľstvom uznesením
doplniť. Informoval zastupiteľstvo o výbere daní a poplatkov k dnešnému dňu. Ďalej
navrhol doplniť o „Kontrolu“ prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií na Obecnom
úrade. Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010.

5. Správa nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo v Beniciach
Poslanci dostali na rokovania „Správu..“ táto správa ešte neobsahovala ešte konsolidovanú
uzávierku, nakoľko Daňový úrad ešte nemá konečné stanovisko ako sa má konsolidácia
vykonávať. Pre informáciu povedal, že odovzdanú konsolidáciu majú len štyri obce v rámci
okresu a len naša spĺňa kritéria doterajšej metodiky. Mgr. Milan Adamec sa informoval na
audítora, z akého dôvodu nebol audítor z okresu Martin a na cenu. Starosta odpovedal, že
tento audítor prišiel nečakane vhod, pretože vykonával audit v Abramovej a v Ležiachove.
Vlaňajšia audítorka Ing. Feníková je neustále medzi Slovinskom a Slovenskom, Ing.
Fioleková vykonáva audit právnickým osobám a obce si necháva na neskôr. Cena auditu
bola 600 €, ktorá zodpovedá cenám auditu aj u ostatných audítorov. Starosta už podpísal aj
zmluvu na vykonanie auditu na budúci rok. Audítor vykonal audit aj na činnosť obce
v rámci jej pôsobnosti. Správu zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.

6. Návrh na uznesenie o určení počtu poslancov na volebné obdobie 2010 – 2014
Starosta informoval o zákone o voľbách do samosprávy obcí o zákone o obecnom zriadení,
kde je určený počet poslancov v rozsahu 3 – 5 poslancov. Jeho návrh bol za 5 poslancov,
nakoľko štyria sú nepárny počet a traja sú v prípade jedného neprítomného poslanca na
zastupiteľstve jeden za jeden proti a uznesenie je neschválené. Mgr. Milan Adamec sa
spýtal, či tento materiál je hotová vec. Starosta odpovedal, že tam nenapísal návrh a je na
zastupiteľstve ako určí počet poslancov na nasledujúce funkčné obdobie. Anna Žiarová sa
spýtala, či predtým nebolo sedem poslancov (rok 2006) a potom sa určilo 5. Starosta
odpovedal, že predtým bolo 9 a v roku 2002 sa už išlo len s piatimi poslancami. Mgr. Milan
Adamec a Rastislav Romančík sa spýtal na finančný dopad a starosta mu odpovedal, že
prakticky sa ide na tie isté finančné odmeny, ktoré zastupiteľstvo dostáva a v prípade
neprimeraných nárokov sa to musí prehodnotiť v rozpočte. Poukázal na mesto Martin, kde
sú finančné nároky vysoké z dôvodu rôznych komisií. Miroslav Krška dal návrh, aby
zostalo 5 poslancov. Starosta dal hlasovať a zastupiteľstvo schválilo 5 poslancov na
nasledujúce funkčné obdobie.

7. Návrh na uznesenie na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné
obdobie na roky 2010 – 2014
Starosta informoval zastupiteľstvo o zmene zákona o obecnom zriadení, kde terajšie
zastupiteľstvo určuje plat starostu v zmysle zákona o odmeňovaní starostov a primátorov
miest a obcí. Zastupiteľstvo určuje úväzkovému starostovi aj úväzok, podľa ktorého bude
odmeňovaný starosta na nasledujúce funkčné obdobie. Mgr. Milan Adamec sa spýtal na to
či nové zastupiteľstvo toto môže zmeniť v budúcnosti. Starosta odpovedal, že môže, ale len
na návrh starostu. Týmto sa má predísť tomu, aby zastupiteľstvo nehýbalo s platom starostu
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podľa ľubovôle, sympatií smerom nahor alebo smerom nadol. Ďalej starosta informoval
zastupiteľstvo o doterajšom úväzku, ktorý je 6,5 hodiny denne, čo je výkon funkcie na 87
%, čiže úväzok je 0,87. Rastislav Romančík sa spýtal na presný pracovný čas a starosta mu
odpovedal, že týždenný pracovný čas je 32,5 hodiny. Po vysvetlení znenia zákona
zastupiteľstvo schválilo „Návrh....“.
8. Návrh na zmenu a doplnenie „Štatútu obce“ v zmysle novely zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení.
Starosta predložil zastupiteľstvu zmenený „Štatút obce“, v ktorom boli upravené jednotlivé
znenia v zmysle novelizácie zákona o obecnom zriadení. Nové znenia sú vypísané a tie
ktoré sa menia sú škrtnuté. Po prebratí všetkých zmien zastupiteľstvo navrhnutý „Štatút
obce“ schválilo.
9. Návrh na zmenu „Rokovacieho poriadku“ v zmysle novely zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Starosta predložil Nový Rokovací poriadok, ktorý musel byť prepracovaný, nakoľko
v zmysle novely zákona o obecnom zriadení došlo k podstatným zmenám hlavne v oblasti
rokovania a vedenia zastupiteľstiev. Po predloženom výklade k zmenám Rokovacieho
poriadku, zastupiteľstvo schválilo „Nový Rokovací poriadok, ktorým sa zrušil pôvodný.

10. Informácia starostu obce o „Predpise“ o vybavovaní, prešetrovaní sťažností
a petícii v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach a petičnom zákone 85/1990 Zb.
o petíciách
Starosta predložil zastupiteľstvu „Príkaz...“ a informoval o spôsobe vybavovania,
prešetrovania a postupu obce o spôsobe aplikácie príslušných právnych noriem. Poukázal
na zmenu oproti zákonu 152/1998 Z.z., kde hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu
a postupe obce.

11. Správa o plnení rozpočtu a rozpočtové opatrenia
Starosta predložil zastupiteľstvu tabuľky čerpania rozpočtu k 31.8.2010. upozornil, že
k tomuto termínu by mal byť rozpočet plnený na 66%. Najväčší rozdiel je v plnení príjmu
z podielových daní, kde by mal byť výpadok kompenzovaný vládou. Tento výpadok je
v sume 141 miliónov pre celú samosprávu v rámci SR. Ako a kedy bude kompenzovaný je
v rokovaní ZMOSU s Ministerstvom financií a momentálne nie sú žiadne výsledky
z vyjednávania. Na strane príjmov je položka v sume cca 1338 €, ktorá je výnosom
z podielového fondu.
Na strane výdavkov je suma cca 40 tis. €, ktorá je navýšená z dôvodu výmeny okien na
Základnej škole. Ďalej sú výdavky v sume 462 € na záchranné povodňové práce, ktoré boli
vyplatené do 31.8.2010. Celkové výdavky na záchranné povodňové práce sú v sume cca
1642 € a mali by byť vyplatené v niekedy v mesiaci október.
Rozpočtové opatrenia zatiaľ nie je potrebné robiť až na presun z položky „zeleň“ na
výmenu el. vedenia na cintorín za káblovú prípojku. Zároveň starosta navrhol nevykonať
úpravu terénu od Penzióna pol lavicu cez Turiec, nakoľko počasie nám nepraje a nemá
zmysel to siliť. Treba dúfať, že budúci rok bude tejto akcii priaznivejší.
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Zastupiteľstvo zobralo túto správu na vedomie a súhlasilo s presunom finančných
prostriedkov na výmenu vedenia na cintorín.

12. Žiadosť o rozšírenie zastavaného územia Pavol Žitniak
Starosta informoval zastupiteľstvo o žiadosti, ktorá má niekoľko nevýhod na predmet
žiadosti. Žiadateľ si všetky prípojky chce zaplatiť sám a nepožaduje od obce nič. Povedal
stanoviska „sieťarov“, ktorí sú ochotní splniť jeho nároky, ale nezodpovedajú za kvalitu
dodávky (voda, elektrika; plyn žiadateľ nepožaduje). Ďalej povedal stanovisko
Pozemkového úradu, ktorý môže vyňať ornú do výmery 1000 m2, ktorý vydá rozhodnutie
na základe uznesenia obecného zastupiteľstva, ale musí si stanoviť spôsob zástavby (uličná
čiara a pod.). Ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z pôsobnosti obce sú: vybudovať prístupový
chodník, verejné osvetlenie, rozhlas a podobne. Aj keď si žiadateľ nenárokuje na túto
infraštruktúru, aj tak je povinnosť obce ju zabezpečiť. V prípade sporov ohľadom
kompetencií obce, obec ťahá za kratší koniec. Skrátka je to zákonná povinnosť, ktorú musí
obec zabezpečiť. Určite sa v budúcnosti bude musieť riešiť územný plán zástavby alebo
rozšírenie zastavaného územia obce. Momentálne obec nemá finančné prostriedky na
dobudovanie infraštruktúry a kvôli jednému domu. Preto je na zvážení obecného
zastupiteľstva, či sa žiadosť schváli.
Pri rokovaní starostu na Spoločnom stavebnom úrade, stavebný úrad vydá územné
rozhodnutie, ale musí to byť odobrené zastupiteľstvom. Stanovisko Ing. Miroslava Duchaja,
ktorý je pracovníkom Mesta Martin a má v kompetencii rozvoj bývania bolo tiež v polohe
„Ak to schválite, tak potom preberáte všetku zodpovednosť za územné rozhodnutie,
stavebné povolenie, zabezpečenie infraštruktúry. Rastislav Romančík sa spýtal na
vodovodnú prípojku, z ktorého miesta sa chce pripojiť. Starosta vysvetlil, že vodovod bol
budovaný v 70 rokoch a vtedy boli iné vlastnícke vzťahy a prípojka pôjde cez súkromné
pozemky. Miroslav Krška sa spýtal, prečo chce žiadateľ stavať vo vzdialenosti až 54 m.
starosta odpovedal, že uličná čiara by v prípade schválenia musela pokračovať v smere
pôvodnej zástavby. Anna Žiarová podotkla naprojektovanú kanalizáciu, ktorá začína od
Kubincov v smere do dediny, kde je intravilán. Kanalizácia sa dá nahradiť ČOV – kou, ale
tiež treba zabezpečiť celú infraštruktúru. Mgr. Milan Adamec chcel stanovisko poradného
orgánu „urbanistu“. Starosta odpovedal, že toto je všetko v zákone o obecnom zriadení
a citoval príslušné ustanovenie § 11 ods. 4, kde obecné zastupiteľstvo určuje územný plán
zástavby, zóny a vytvára predpoklad na rozvoj obce a jej územia. Volať nejakého urbanistu
aj tak nezmení uznesenie obecného zastupiteľstva, ktoré je určujúce. Všetko je na zvážení
zastupiteľstva ako sa bude v budúcnosti konať, aby sme neušili na seba „búdu“
v budúcnosti. Ešte raz citoval príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení
o povinnostiach obce.
Po rozprave zastupiteľstvo neodsúhlasilo žiadosť a to 3 poslanci proti a 2 sa zdržali.

13. Povodne
Starosta informoval zastupiteľstvo o povodiach v dňoch 15.8 – do 20.8.2010 a od 1.9. do
6.9, kedy bol vyhlásený II. a III. povodňový stupeň na toku Valčianky a Turca. Spomenul
schválenie príspevku do Fondu solidarity ZMOSU na poslednom zastupiteľstve v júni.
A hneď sme boli v týchto dňoch postihnutý aj my. Spomenul zákon č. 7/2010 Z.z.
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o povodniach a vyhláškach, ktoré upravujú spôsob záchranných prác a ich vyúčtovanie.
Ďalej informoval o jednaní s Povodím Váhu o úpravách brehov Valčianky, tak aby
nedochádzalo k zaplavovaniu cintorína a príslušných nehnuteľností. Celková suma na
záchranné práce bola vypočítaná na 1642 € a 462 € v druhej povodni. Finančné prostriedky
by mali byť refundované späť obci. K druhej povodni starosta spomenul aj prienik vody cez
pole z Valče do kanála, ktorý ide od domu p. Motla k domu Miroslav Kršku, ktorý je
vyspádovaný naopak a mohlo dôjsť k zaplaveniu nehnuteľností. Tento kanál musíme
upraviť na náklady obce a starosta už jednal s p. Matulom o realizácií. Ďalej starosta
informoval zastupiteľstvo o mimoriadnom sneme ZMOTU, kde sa prejednával postup
o náhrade škôd za záchranné práce.
Na mimoriadnom sneme sa prejednával aj protest starostov Turca k zastaveniu výstavby
D1 a R3 cez Turiec. Ministerstvo dopravy zatiaľ nemá jednoznačné stanovisko a sľubuje
pokračovanie výstavby. Stanovisko starostov obcí Turca je pokračovať vo výstavbe bez
prieťahov.
Zastupiteľstvo prijalo uznesenie
o predložení prepracovaného povodňového plánu
a odovzdať ho na posúdenie na Obvodný úrad životného prostredia a Okresnému
riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru v zmysle noviel vyhlášok.
Vandalizmus.
Starosta informoval zastupiteľstvo o poškodení dopravného zrkadla, ktoré je
pravdepodobné strelené brokovým nábojom. Už jednal s poisťovňou o obhliadke, ktorá sa
má uskutočniť tento týždeň v piatok a potom sa dá opraviť. Predchádzajúca oprava stála
zhruba 7000 Sk.
Ďalej spomenul Hlbokú cestu, kde v utorok 14.9. nebolo vysypané nič a 15.9.2010 už tam
bola vysypaná slama a tráva. Starosta sa spýtal poslanca Miroslav Kršku, ktorý v stredu
vyvážal slamu z poľa a bol vtedy videný v tých miestach. On tvrdil, že trávu z poľa bol
vyviesť inde a to miesto je ochotný ukázať. Starosta skonštatoval, že je smutné, že tri roky
sa to držalo a aj keď nie je pokosené si niekto dovolí vyviesť trávu. Miroslav Krška vyzval
starostu, aby šli na tvar miesta. Starosta povedal, že zajtra je preč a on vie, kde to má
hľadať.

14., 15, Interpelácie a diskusia
Interpelácie neboli vznesené.
V diskusii vystúpil starosta a informoval o skončení funkčného obdobia hlavného
kontrolóra. Zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu na poslednom zasadnutí 10. novembra.
Mgr. Milan Adamec navrhol výmenu erbov na osadených značkách, nakoľko už sú dosť
vyšedivené. Starosta sľúbil zabezpečenie výmenu týchto erbov prostredníctvom nejakej
reklamnej agentúry. Výmena erbov by sa mala uskutočniť pri osadzovaní dopravných
značiek pri zastávke pri škole a chodníku. Tento projekt dopravného značenia je na
posúdení na DI v Martine.
Rastislav Romančík sa spýtal na opravu výtlkov pri dome Jána Sopkuliaka a Františka
Harazina. Starosta odpovedal, že je to v pláne, ale z dôvodu neustáleho dažďa nie je možné
to realizovať, tak aby to splnilo účel. Dá sa to realizovať formou studeného asfaltu, ale treba
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vystihnúť suché počasie. Ďalej ak sa bude realizovať kanalizácia v roku 2011, budeme mať
všetky komunikácie rozkopané a potom už sa vyspravia všetky výtlky v celej obci.

16. Návrh na doplnenie uznesenia
Anna Žiarová prečítala schválené uznesenia a zastupiteľstvo nedoplnilo žiadne nové
uznesenie, ktoré vzišlo z rokovania.
18. Záver
V závere zastupiteľstva sa Mgr. Milan Adamec informoval o predložení správy za volebné
obdobie. Starosta odpovedal, že on si pripraví svoje hodnotenie a poslanci si môžu pripraviť
svoje hodnotenie.
V záverečnom zastupiteľstve sa prerokuje aj návrh rozpočtu na roky 2011 – 2013.
Starosta sa poďakoval za účasť.

Zapísal: Anna Žiarová

Overovatelia: Rastislav Romančík: .............................................................

Miroslav Krška:

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

Vyvesené: 5.10.2010

Zvesené:
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