OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce , že
dňa

24.09.2008 o 18- tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční

zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Kontrolná činnosť: Záznam o kontrole
-

Kontrola náležitostí účtovných dokladov týkajúcich sa Školskej jedálne Základnej
školy Benice v I. polroku 20087

-

Kontrola náležitostí účtovných dokladov v I. štvrťroku 2008 v Základnej škole
Benice

-

Kontrola náležitostí pokladničných a ostatných účtovných dokladov a ich
zaúčtovanie v II. štvrťroku 2008 na Obecnom úrade Benice

-

Kontrola príjmov obce a to daň za ubytovanie za II. štvrťrok 2008 v penzióne St.
Floriána a Vendelín

4. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
5. Organizačné: Návrh VZN obce Benice č. 03/2008 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Návrh VZN obce Benice č. 04/2008 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
6. Vyúčtovanie dotácie poskytnutou obcou Benice v roku 2007
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Starosta obce : Ing. Milan Remšík
V Beniciach : 19.09.2008
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 24.9.2008

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Ospravedlnil poslancov Mgr. Milana Adamca z dôvodu
pracovnej zaneprázdnenosti, ktorý sa dostaví neskôr a Viliama Hajného, ktorý má zdravotné
problémy. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová, overovatelia zápisnice Miroslav Krška
a Rastislav Romančík.
Starosta opravil znenie bodu programu č. 6 na Vyúčtovanie jednorazovej sociálnej výpomoci
poskytnutou obcou Benice na rok 2007. Bod programu č. 3 sa doplnil o „Predloženie plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2008. Poslanci nedoplnili body programu.
2. Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode programu neboli žiadne úlohy z predchádzajúcich zastupiteľstiev. Predloženie
Správy komisie na ochranu verejného záujmu , uznesenie číslo 069/08, je samostatným bodom
rokovania č. 4.
3. Kontrolná činnosť
Hlavný kontrolór obce Anna Ondrušová predložila „Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2008. Zastupiteľstvo schválilo predložený plán – za všetci prítomní.
Ďalej predložila postupne správy o vykonaných kontrolách podľa plánu kontrolnej činnosti:
- Kontrola náležitostí účtovných dokladov týkajúcich sa Školskej jedálne Základnej školy
Benice v I. polroku 20087
- Kontrola náležitostí účtovných dokladov v I. štvrťroku 2008 v Základnej škole Benice
- Kontrola náležitostí pokladničných a ostatných účtovných dokladov a ich zaúčtovanie
v II. štvrťroku 2008 na Obecnom úrade Benice
- Kontrola príjmov obce a to daň za ubytovanie za II. štvrťrok 2008 v penzióne St. Floriána
a Vendelín. Pri tejto správe skonštatovala nedodržiavanie termínu predkladania vždy do
15 dňa po skončení predchádzajúceho štvrťroka. Zaplatené poplatky boli však
vyúčtované v správnej výške.
Zastupiteľstvo zobralo všetky správy na vedomie –za všetci prítomní
4. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
Predseda komisie Anna Žiarová predložila uznesenie z komisie, ktorá zasadala 28.8.2008.
V uznesení uviedla správnosť podania majetkových pomerov v určenej dobe 31.3.2008
verejných funkcionárov Anny Ondrušovej – hlavného kontrolóra obce, Ing. Milana Remšíka –
starostu obce, PaeDr. Jozefa Záborského – riaditeľa Základnej školy v Beniciach.
Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, splnenie uznesenia č. 069/08 .
5. Organizačné:
Starosta predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Benice č. 03/2008 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Oboznámil
zastupiteľstvo o novom zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý
nadobudol platnosť od 1.9.2008 a obce ako zriaďovateľ je povinná prijať VZN. Vymenoval
zmeny, ktoré sa udiali od prvého vyvesenia dňa 2.9.2008, pretože po porade na SŠÚ v Kláštore/
Znievom s riaditeľom ZŠ sa presnejšie oboznámili so spôsobom stanovenia výšky príspevku.
Príspevok sa zmenil z presne určeného limitu na rozsahy a určil sa aj podľa jednotlivých druhov
stravníkov. Konečná suma stanovená jednotlivým stravníkom bude podľa štatistickým
ukazovateľov, ktoré sa v budúcnosti prejavia (ceny potravín...).
Zastupiteľstvo predložený návrh schválilo – za všetci prítomní.
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Ďalší návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Benice č. 04/2008 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí tiež vychádza z nového školského
zákona.
Zastupiteľstvo predložený návrh schválilo – za všetci prítomní.
6. Vyúčtovanie jednorazovej sociálnej výpomoci
Starosta predložil zastupiteľstvu potvrdenia od osôb, ktoré dostali jednorazovú sociálnu
výpomoc na základe VZN č. 01/2007, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní
jednorazovej dávky sociálnej pomoci obcou Benice.
Božena Slivková predložila vyúčtovanie na prijatú sumu a splnila podmienky VZN.
Ivana Kršková predložila doklady na vyúčtovanie a splnila podmienky VZN.
Nikoleta Kršková predložila doklady, ktoré nepokrývali sumu na vyúčtovanie. Ďalej prestala
platiť podmienka vyplatenia jednorazovej sociálnej výpomoci, nakoľko prerušila štúdium na VŠ.
Poslanec Miroslav Krška namietal, že Nikoleta pokračuje v štúdiu od nového školského roka.
Starosta mu odpovedal, že jednorazová sociálna výpomoc sa poskytovala v čase, keď spĺňala
podmienky poskytnutia, ale prerušením štúdia toto prestalo platiť. Nikoleta Kršková má ešte
dodatočne priniesť podklady na vyúčtovanie a nezúčtovaný zostatok vrátiť obci.
7. Rôzne, 8.Ddiskusia
- Nenávratný finančný príspevok (NFP): Starosta oboznámil zastupiteľstvo o neschválení NFP
na rekonštrukciu školy. Existuje ešte možnosť nového podania o NFP v januári 2009, ale bude
treba projekt prerobiť, pretože ceny už budú účtované v eurách. Pokúša sa ešte o jeden krok,
ktorý by vrátený projekt dostal do zásobníka projektov na Ministerstve výstavby, tak aby bol
použiteľný bez úprav v cenách na euro.
- Na zastupiteľstvo sa dostavil Mgr. Milan Adamec
- Starosta informoval o stretnutí s ministerkou pôdohospodárstva, ktorá sa zúčastnila pri
príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky obce Bystrička. Ministerka rozprávala
ohľadom zákona o vysporiadaní majetku SPF na obce prijatím nového zákona. Zatiaľ
k dnešnému dňu táto norma nie je prijatá a je zastavený prevod majetku štátu na obce pozn.
starosta. Na druhý deň postretnutí bola odvolaná. Zastavilo sa opäť na neurčito možnosť čerpania
euro fondov z programu rozvoja vidieka, kde bol návrh 500 euro na obyvateľa, kde obec ich
môže použiť na rozvoj obce, ktorý si určí ako prioritu.
V tejto súvislosti spomenul kolaudáciu chodníka, ku ktorej treba vypracovať geometrický
plán, ktorý je už v zadaní, tak aby sa mohla vysporiadať parcela pri Valčianke s VÚC Žilina
a následnej a j so štátom. Na rokovaní na Obvodnom úrade v Žiline mu bolo odporučené, aby
obec dala vypracovať geometrický plán na parcely nachádzajúce sa pri Turci – od Penziónu po
koniec záhrady Vladimíra Johanidesa, ktoré chce obec dostať do vlastníctva a bez geometrického
plánu to nebude možné vysporiadať. Geodet, ktorý robí geometrický plán na kolaudáciu
chodníka je po konzultácii ho vyhotoviť.
- Miroslav Krška spomenul, že chodník nie je dokončený lebo prieluky medzi chodníkom
a plotmi nie sú vysypané. Starosta mu odpovedal, že už druhý týždeň stojí UNC, ktoré má
odstrániť trávové porasti z miestnych ciest a chodníka a škrabky z toho sa majú použiť na
vysypanie povrchov – jám. Ďalej uviedol, že ešte nie je skolaudovaný chodník a už rastie tráva
pomedzi dlažbu. Starosta mu odpovedal, že tráva sa bude musieť postriekať koreňovým
prípravkom na zamedzenie rastu, že tráva rastie všade. Mgr. Milan Adamec spomenul prípravok,
ktorým kedysi postriekal hospodár TJ čiary na ihrisku a tráva nerástla x rokov. Anna Žiarová to
potvrdila, že bolo spálené v ich záhrade všetko. Odpoveď znela, že Velpár sa už nevyrába a bol
to prostriedok na ničenie buriny, ktorému odolali len ihličnany.
- Starosta spomenul opravu požiarnej zbrojnice, ktorá sa mala rekonštruovať podľa poškodených
častí, ale pri obíjaní porušených miest išla celá kožovka dole a tak sa musí nakožovať celá
budova okrem novej prístavby. Poslanec Krška namietal, že na zastupiteľstve nebola
prerokovaná oprava a ani vybudovanie chodníka na pastierisku. Starosta mu odpovedal, že
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oprava požiarnej zbrojnice sa schvaľovala v rozpočte na rok 2008 a bola to nerealizovaná akcia
z roku 2007. Pokiaľ sa týka chodníka na pastierisku, nebolo to prerokované na zastupiteľstve,
pretože zastupiteľstvo cez prázdniny nerokovalo, ale starostu mu to oznámil, tak ako aj
niektorým iným poslancom osobne.
- Anna Žiarová spomenula opravu lávky cez Turiec. Starosta odpovedal, že betóny na podloženie
piliera sú vybavené, len to treba zrealizovať.
- Poslanec Adamec správne kritizoval používanie prostriedkov na školstvo, kde financie nie sú
na základné opravy budov škôl, ale na vybudovanie hokejbalového ihriska a dopravného ihriska
sa našli a boli vybudované aj keď nešli z rozpočtu obce. Starosta konštatoval, že systém
vynakladanie finančných prostriedkov je žiaľ taký a niekto vždy určuje priority na základe jeho
známych kritérií
- Poslanec Adamec sa informoval na osvetlenie – nové na spotrebu el. energie a možnosť
posúdenia svietenia lámp na moste a v Drevenej dedinke. Starosta odpovedal, že štyri pôvodné
lampy sa zrušili, zostala len lampa na križovatke pri potravinách Anna Môcová, ktorá osvetľuje
cestu do ulice. Lampa na moste cez Valčianku nevie posúdiť, či tam nemá byť z bezpečnostného
hľadiska, tak aby boli osvetlené zvodidlá. Posúdiť spotrebu novo namontovaných lámp nie je
možné, pretože odpis spotreby sa vykonával len teraz a nové lampy svietia od konca mája.
Lampa pri Drevenej dedinke bola zriadená okolo roku 2005 a je napojená na Vo. Posúdenie či, je
treba bude prerokované s majiteľom.
9. Návrh na uznesenie
Do návrhu na uznesenie sa nedoplnili ďalšie body. Starosta spomenul, že treba novelizovať
VZN o odpadoch, nakoľko platné VZN nevyhovuje podmienkam novelizovaného zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a bude pripravené na budúce
zastupiteľstvo.
10. Záver
Starosta poďakoval za účasť a po dohode sa predbežne určil termín zastupiteľstva na deň
22.10.2008

Zapísal: Anna Žiarová

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

Overovateľ: Miroslav Krška

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

Rastislav Romančík

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

Vyvesené: 25.9.2008
Zvesené:
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