OZNÁMENIE
Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 17.6.2009 o 17,00 sa v budove
obecného úradu uskutoční podľa § 11b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov „Verejné zhromaždenie obyvateľov
obce“ , ktoré bude súčasťou rokovania Obecného zastupiteľstva.

Program rokovania

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Záverečný účet obce
4. Organizačné
a) Metodický pokyn na odpisovanie majetku
b) Uznesenie o spoluúčasti na žiadosť na nenávratný príspevok na rekonštrukciu
základnej školy
5. Rôzne
6. Interpelácie
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Starosta obce : Ing. Milan Remšík
V Beniciach : 15.06.2009

Zápisnica zo dňa 17.6.2009 z „Verejného zhromaždenia obyvateľov
obce Benice“, podľa § 11b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov spojeného z rokovaním Obecného zastupiteľstva.

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Privítal zástupcu obyvateľov p. Mikuláša Haviernika.
Predložil zastupiteľstvu návrh na uznesenie na príspevok na rekonštrukciu Základnej školy,
ktorý zabudol pripojiť do prílohy e –mailovej pošty poslancom obecného zastupiteľstva.
Poslankyňa Anna Žiarová sa ospravedlnila z titulu služby na pohotovosti o ktorej sa
dozvedela v piatok. Zastupiteľstvo je uznášanie schopné. Za zapisovateľa bola určená Anna
Ondrušová. Overovatelia zápisnice Viliam Hajný, Rastislav Romančík. Starosta ešte predložil
návrh na uznesenie - schválenie dokladovej inventarizácie, ktorej podklady poslanci dostali na
minulom zastupiteľstve.
2. Kontrola plnenia uznesení
Tento bod programu súvisel s nasledujúcim hlavným bodom rokovania a to Záverečný
účet za rok 2008
3. Záverečný účet obce
Po prednesení korektúr v predloženom záverečnom účte (výmena prenesených za
originálne kompetencie na úseku školstva ) starosta postupne prešiel všetky položky
súvisiace so záverečným účtom.
Hlavný kontrolór obce Anna Ondrušová predniesla stanovisko k Záverečnému účtu za
rok 2008. Poslancom Obecného zastupiteľstva podrobne predstavila súhrnnú správu o plnení
príjmov a výdavkov a o hospodárení obce. Stanovisko hlavného kontrolóra bolo prijať
záverečný účet za rok 2008 bez výhrad.
Na záver sa poslanec Mgr. Milan Adamec spýtal v akej sme situácii v súvislosti
s ekonomickou krízou. Starosta odpovedal, že plánované príjmy na tento rok sú zatiaľ
v medziach predpokladaných, zatiaľ sa nemusí škrtať na strane výdavkov. Všetko bude
súvisieť s ďalším plnením príjmov v tomto roku. Prehodnocovanie rozpočtu tohto roku je
možné až v mesiaci september, kde už budú reálnejšie čísla. Rezerva v rozpočte za uplynulé
obdobia je dostatočná na splnenie prijatých úloh na tento rok.
Po skončení rozpravy dal starosta postupne hlasovať podľa jednotlivých bodov
v navrhnutých zneniach uznesení. Zastupiteľstvo všetky uznesenia postupne poschvaľovalo,
kde všetci prítomní poslanci boli za.

4. Organizačné
c) Metodický pokyn na odpisovanie majetku
Tento bod rokovania objasnila účtovníčka obce Emília Remšíková. Vzhľadom k tomu, že
táto problematika je daná len na uváženie poslancov, tak sa na návrh Mgr. Milana Adamca
nakoniec rozhodlo, že účtovníčka predloží konkrétne odpisové sadzby na konkrétny majetok
obce podľa odpisových skupín: budovy (ZŠ, Obecný úrad, Dom smútku, Hasičská zbrojnica,
Klub mladých), zariadenia (Traktor, Kopírka...). Toto uznesenie bude prijaté na ďalšom
zastupiteľstve.
d) Uznesenie o spoluúčasti na žiadosť na nenávratný príspevok na rekonštrukciu
základnej školy
Starosta informoval zastupiteľstvo o opätovnom predložení projektu na rekonštrukciu
základnej školy na ministerstvo výstavby. Ako povinná príloha je schválenie príspevku
v sume 5 % ako spoluúčasť obce. Návrh na znenie tohto uznesenia poslanci dostali v znení
ako je stanovené v prílohe k žiadosti. Suma predložená starostom vo výške 32.934,7 € je
zatiaľ orientačná nakoľko celý projekt bude prepočítaný na menu euro s príslušnými
úpravami cien materiálu a prác a s prídavkom kolektorov na ohrev TÚV. Podstatná je
spoluúčasť obce vo výške 5 % z celkových projektovaných prác. Prerátanie celého projektu
bude realizovať firma PROMA, s.r.o., ktorá je generálnym dodávateľom projektu.
Poslanci schválili uznesenie, kde všetci boli za.
Ďalej starosta informoval o finančnom audite hospodárenia za rok 2008, ktorý je
súčasťou príloh k žiadosti. Mgr. Milan Adamec sa spýtal na úspešnosť predkladanej žiadosti.
Starosta odpovedal, že všetko je možné, ale bol by nerád keby sme opäť príspevok nedostali.
5. Rôzne
Starosta informoval zastupiteľstvo o Valnom zhromaždení v a.s. Turvod, ktoré sa
uskutočnilo dnes. Po skončení bolo neformálne sedenie, kde sa podala informácia, ktorá sa
týka aj našej obce ohľadom kanalizácie v rámci aglomerácie. Možnosť poskytnutia príspevku
na kanalizáciu prostredníctvom euro fondov je vraj reálna.
Detský deň a športový deň obce. Starosta informoval o rokovaní s predsedom TJ
o poskytnutí areálu TJ, kde neboli vyslovené nejaké obmedzenia. Ešte to musí byť
prediskutované so starostom obce Príbovce, kde starosta zastupuje obec v nakladaní
s majetkom obce. Naša obec môže ihrisko použiť na detský deň, ktorý bude 20.6.2009.
K danej problematike sa vyjadrili postupne všetci poslanci. Starosta ďalej informoval
o zabezpečení balíčkov pre deti k MDD a aj o cenách do rôznych súťaží.

6. Interpelácie
Poslanec Miroslav Krška sa spýtal na separovaný zber, pretože pri poslednom zbere
nebol tento odpad od neho odvezený. Starosta prisľúbil, že upozorní zamestnancov, aby
bol tento odpad prebratý.
Emília Remšíková sa opýtala na zastavovanie autobusov na zastávke autobusov pri
škole, pretože ona ani ostatní cestujúci nevedia, kde majú čakať na spoj. Poslanec
Rastislav Romančík odpovedal, že prémiový poriadok v SAD – ke je založený na
sledovaní vodičov prostredníctvom GPS – ky a vodič, ktorý nechá cestujúcich na
zastávkach, je povinný zabezpečiť náhradnú dopravu. Starosta prisľúbil, že bude hovoriť
s príslušným dispečerom, aby cestujúci boli oboznámení o svojich právach.
7. Diskusia
Diskusné príspevky boli prejednávané počas rokovania. Starosta informoval
poslancov o ďalšom zastupiteľstve. Ak to bude nutné, tak najbližšie zastupiteľstvo bude
zvolané najneskoršie do 7.7.2009 z dôvodu prijatia operatívnych uznesení, ktoré sa môžu
vyskytnúť k predkladanej žiadosti. Ďalší termín rokovania obecného zastupiteľstva bude
posledný augustový týždeň.
8. Návrh na uznesenie
Nové návrhy na uznesenie neboli predložené a tak platia uznesenia prijaté počas
rokovania.
9. Záver
Starosta sa poďakoval za účasť prítomným poslancom obecného zastupiteľstva aj
prítomným obyvateľom obce p. Mikulášovi Haviernikovi a pani Emílie Remšíkovej.

Zapísal: Anna Ondrušová

Overovatelia: Rastislav Romančík ..................................................
Viliam Hajný

Vyvesené: 27.6.2009
Zvesené:

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

