OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce , že
dňa 26.11.2008 o 18- tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Čerpanie rozpočtu 1. – 10./2008
4. Organizačné: Návrh VZN obce Benice č. ../2008 o daniach z nehnuteľností na
rok 2009
Návrh VZN obce Benice č. ../2008 o miestnych daniach
a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na rok 2009
5. Rôzne
6. Interpelácie
7. Diskusia
8. Návrh na doplnenie uznesenia
9. Záver

Starosta obce : Ing. Milan Remšík
V Beniciach : 22.11.2008

Vyvesené: 22.11.2008
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 26.11.2008

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Ospravedlnil poslankyňu Annu Žiarovú, ktorá ma 24
hodinovú službu na pohotovosti. Za zapisovateľa určil Annu Ondrušovú. Overovatelia
zápisnice zostali z minulého zastupiteľstva Miroslav Krška a Rastislav Romančík. Program
rokovania obecného zastupiteľstva doplnil o Návrh VZN
„Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Benice“. Toto VZN je potrebné schváliť kvôli
„Programovému rozpočtu na roky 2009 – 2011. Materiál na schválenie bol dodaný len
včera (25.11.2008) na školení k programovému rozpočtu. Dodržanie lehoty na
predkladanie VZN je 15 dní a preto je potrebné tento návrh prijať, tak aby boli dodržané
zákonom stanovené lehoty.
Poslanci nedoplnili ďalšie body rokovania.
2. Kontrola plnenia uznesení
081/08 Odkúpenie časti parcely 198/3 od Ing. Mareka Sopkuliaka... Na túto parcelu
bolo zadané vypracovanie geometrického plánu podľa dohody. Keď bude geometrický
plán vyhotovený, bude sa pokračovať v ďalšom konaní.
083/08 Predĺžiť termínovaný vklad vo VÚB banke na dobu 3 mesiace...Zmluva
o termínovanom vklade bola podpísaná do 28.1.2009 s úročením 3,3% a vklad aj
s výnosom z predchádzajúceho termínovaného účtu predstavoval 2.526 033,- Sk
084/08 Zabezpečiť posedenie s jubilantmi. Toto uznesenie bolo splnené. Posedenie sa
uskutočnilo 12.11.2008 v Penzióne St. Floriána a Vendelína. Z pozvaných jubilantov sa
nedostavili p. Ján Matúš, Jozef Sopkuliak. Ohlásení neprítomní p. Anna Janíková sa
navštívi osobne, p. Zuzana Sidorová bola navštívená Annou Žiarovou, p. Milan Lahuta sa
navštívil minulý týždeň.
3. Čerpanie rozpočtu 1. – 10/2008
Starosta predložil poslancom čerpanie rozpočtu za január až október 2008. Z toho
čerpania sa bude vychádzať pri návrhu programového rozpočtu na budúci rok v súvislosti
s programovaním aj na roky 2010 a 2011. V tejto súvislosti spomenul metodiku
schvaľovania nového programového rozpočtu s tým, že návrh musí byť vyvesený do
1.12.2008.
S tým, čo bude obec vykonávať, bude v rozpočte zahrnuté: Verejné osvetlenie a rozhlas
v Novej IBV, II. etapa výstavby chodníka, aspoň po dom Pavla Štefáneka, pokiaľ má VÚC
Žilina vysporiadaný pozemok popod cestu E519, miestne prírodné kultúrne stredisko pri
Turci. Ostatné položky sa budú schvaľovať pri rozpočte na budúcom zasadnutí.
Mgr. Milan Adamec sa informoval na hospodárenie, poslednú kolónku v predloženom
čerpaní „Hospodárenie celkom“. Starosta odpovedal, že to sú všetky finančné prostriedky
na všetkých účtoch k 31.10.2008, ktoré má obec k dispozícii. Ďalej sa informoval na
položku vývoz žúmp, ktorý je vo výdavkoch. Starosta odpovedal, že to je refakturácia
obyvateľstvu a výdavok obce je refakturovaný od ľudí, ktorým sa uskutočnil vývoz.
4. Návrh VZN – Dane z nehnuteľností
Návrh na nové znenie VZN starosta predložil z titulu zmeny meny Slovenskej koruny na
Euro. Na základe zmeny od 1.1.2009, po informáciách zo školenia, je lepšie zmeniť sadzby
už tento rok, pretože výber daní na budúci rok bude jednoduchší. Nebude sa musieť prácne
prerátavať a zaokrúhľovať z Sk na €. Bola schválená novelizácia zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, ktorá ešte nevyšla
v zbierke, ale už sú ceny za nehnuteľnosti prerátané na €. K tomuto VZN – ku zatiaľ prišla
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žiadosť o zníženie respektíve odpustenie dane z nehnuteľností od obce Príbovce na
bývalom majetku TJ Dynamo Príbovce. Toto bude schvaľované na budúcom zasadnutí
V dôvodovej správe k návrhu VZN je vysvetlené akým spôsobom sa bude zaokrúhľovať
a vypočítavať daň.
Návrh VZN – Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad.
Tak isto je v dôvodovej správe vysvetlený postup zaokrúhľovania jednotlivých
miestnych daní a poplatku za KO. Poplatok za KO odpad bol navrhnutý na sumu 12 €
ročne na obyvateľa. Na porade minulý týždeň s firmou Brantner Turiec bola vysvetlená
kalkulácia o odvoze komunálneho odpadu. Celková suma sa zvyšuje asi o 5% za tonu, kde
je zarátaná inflácia a rast miezd. Separovaný zber sa nebude vykonávať „zdarma“, ale obec
bude platiť 1,50 za kg (0,05 €). Situácia na trhu je taká, že nikto nechce odkupovať
separovaný odpad z dôvodu prudkého zníženia cien za recyklovaný odpad. Firma Brantner
Fatra, aby nešla do straty, tak bude musieť túto sumu nahradiť účtovaním poplatku obci.
Zároveň Brantner sľúbil vypracovanie žiadostí pre obce na Recyklačný fond, z ktorého by
obec mohla získať naspäť finančné prostriedky, ale nebude to vo veľkých sumách.
Mgr. Milan Adamec sa informoval, prečo porada s firmou Brantner, keď vývoz KO nám
vykonávajú Technické služby Turčianske Teplice, výpovedná lehota...? . Uviedol
námietku, že recyklačný fond je príjemca veľkých peňazí, ale výnos z toho dostávajú úplne
iné osoby, a n a základe toho prerozdeľovanie je zlé. K týmto otázkam starosta odpovedal,
že separovaný zber je vykonávaný firmou Brantner, z dôvodu veľmi vysokého poplatku za
zber vo februári 2008, ktorý bol nafakturovaný v sume 4.750,- Sk. Zrušením vývozu
separovaného zberu s Tech. Službami obec ušetrila za päť vývozov. Firma Brantner dala
ponuku na bezplatný vývoz separovaného odpadu stým, že výnos bude platiť obci a to
papier 2500,- Sk, sklo 500,- Sk, plasty 2500,- Sk. Toto je podmienené, ale vývozom aj KO.
Tento vývoz nám vykonávajú T. Teplice aspoň máme vývoz separovaného odpadu bez
poplatku. Výpovedná lehota je 12 mesiacov, ale na budúci týždeň bude rokovanie na pôde
obce Rakovo s riaditeľom Tech. Služieb, s riaditeľom združenia Horný Turiec, aby sme
túto zmluvu na vývoz KO mohli zrušiť a prejsť pod firmu Brantner.
Mgr. Milan Adamec pripomenul, že je na nás, ako budeme vplývať na obyvateľov, aby
sme si nezamorovali prostredie. Je na nás, aby sme zmenili, tak aby tieto poplatky boli pre
obyvateľov nižšie. Sami ľudia si robíme zle spaľovaním rôzneho odpadu, zamorujeme si
prostredie. Spomenul mestá Ilava a v okolí Považskej Bystrici, kde vývozom separovaného
zberu ľudia pokrývajú vývoz KO.
5. Rôzne
Nenávratný finančný príspevok (NFP) – Starosta informoval zastupiteľstvo
o Regionálnej konferencii o implementácií ROP v pondelok v Žiline, kde témou boli
vydané výzvy na predkladanie žiadostí. Ako je nám známe NFP sme nedostali, ale z akého
titulu sa starosta nedozvedel, pretože odpoveď z Ministerstva výstavby bola vo formálnej
podobe, z ktorej nebolo zrejmé, čo bol dôvod neposkytnutia. Starosta po rokovaní
odovzdal všetkým prítomným poslancom odpoveď zamietnutia. Ďalej informoval, že naša
obec z titulu nízkeho počtu obyvateľov nemá možnosť uchádzať sa o ďalšie výzvy, lebo
minimálne požiadavky vysoko prekračujú možnosť čerpania minimálnej čiastky na
obyvateľa. Ďalšia možnosť predkladať požiadavku o NFP bude v apríli 2009. Zase nám to
zvýši náklady, pretože bude treba prerátať náklady na €. Ale jednoznačne musíme na túto
výzvu reagovať, lebo iný spôsob získanie financií na opravu ZŠ nemáme. Čo sa týka
Turca, tak okrem mesta Martin 3 školy a Turčianske Teplice 1 škola NFP nedostali obce
Kláštor /Znievom, Sučany, Mošovce.
Starosta v spolupráci so starostom z Mošoviec budú iniciovať, stretnutie na sneme
ZMOTU 10.12.2008 s regionálnou pracovníčkou MVaRR. Zároveň budú požiadaný
starostovia školského obvodu našej ZŠ o podpisovú akciu, aby nedošlo v budúcnosti
k zatvorenie našej ZŠ a tým aj k zrušeniu školského obvodu.
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Spomenul sumu, ktorú dostala ZŠ Lietavská Lúčka 66 mil. a plus 33 mil. z rezervy MŠ,
čo je na tri nové ZŠ veľkosti našej. Je predpoklad, že NFP už dostali obce na školy, ktoré
mali dostať a v druhej výzve budeme už úspešní aj my.
Starosta ďalej informoval o novej výzve Moderná škola, kde sa majú predkladať projekty
v januári 2009, ale obec do tejto výzvy nemôže ísť, nakoľko nemá opravenú hlavnú
budovu. Nemôžme mať moderne zariadenú školu do ktorej bude pršať.
Chodník popri hlavnej ceste - Ešte stále nie je vykonaná oprava v katastri právny
a skutočný stav. Kataster prednostne vykonáva úlohy, ktoré súvisia s výstavbou diaľnice
a tak čakacia doba sa predlžuje. Nemôžeme skolaudovať chodník ani uskutočniť prevod
parcely do majetku obce.
Mikuláš - v sobotu 6.12.2008 o 17,00 sa uskutoční posedenie pre deti.
Zimná údržba – Viliam Hajný Autá, ktoré zavadzajú pri odhŕňaní, sneh si budú musieť
majitelia odhodiť vo vlastnej réžii. Starosta pripomenul, že treba čistiť aj priestory
v Penzióne, Drevenej dedinke, netreba zabudnúť na cestu do školy od Valče (Anna
Ondrušová). Ďalej sa spýtala na možnosť prechodu cez most cez Turiec do Príboviec.
Starosta odpovedal, že áno a čistenie už vykonával, tak ,aby nedošlo k navýšenie chodníka.
Mgr. Milan Adamec sa dohodol na odhŕňaní pred garážami. Problémy sú na Novej IBV,
pretože dochádza k hrnutiu štrku. Tento problém bude vyriešený až po dokončení povrchu,
ale v dnešnej dobe to nie je realizovateľné.
Inventarizácia – Z dôvodu nástupu meny euro, je potrebné vykonať účtovnú
inventarizáciu majetku k 31.12.2008. Fyzická inventarizácia sa vykonala vlani. Starosta už
dal pokyn riaditeľovi školy na vykonanie inventúry.
6. a 7 . Interpelácie a Diskusia
V diskusii vystúpila Anna Ondrušová ohľadom kalendárov na rok 2009. Kalendáre pôjdu
do domácnosti, ale treba ich ešte opečiatkovať pečiatkou obce. Ešte nie sú kúpené igelitky
na ktoré starosta zabudol. Budú objednané a občania dostanú kalendáre do domácnosti
pred Vianocami.
Miroslav Krška sa pýtal na tabuľu pred Cádrike, ktorá sa môže použiť na vyvesenie
materiálov, ktoré kapacitne presahujú možnosti vývesky. Starosta odpovedal, že tieto
materiály sa vyvesia na okná obecného úradu a tým splníme príslušné ustanovenia zákona.
8. Návrh na doplnenie uznesení
Prerokované materiály na zastupiteľstve majú hodnotu „berie na vedomie, prejednávanie
a ukladá pripraviť programový rozpočet.
9. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť. Najbližšie zasadnutie sa bude konať
16.12.2008 o 18,00
Zapísal: Anna Ondrušová
Overovateľ: Miroslav Krška

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

Rastislav Romančík ..................................................
Vyvesené: 28.11.2008
Zvesené:
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