OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce ,
že dňa 22.10.2008 o 18- tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení číslo 075/08, 077/08
3. Kontrolná činnosť: Záznam o kontrole
-

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

-

Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za II. štvrťrok 2008

4. Majetko právne vysporiadanie pozemku pri Valčianke –chodník popri
Valčianke a jej vtoku do Turca
5. Zmluva s OSZ – PASKO, n.o.
6. Rôzne: Zmluva s SPP, Čistenie koryta Turca, EURO a obec ...
7. Diskusia
8. Návrhy na uznesenia
9. Záver

Starosta obce : Ing. Milan Remšík
V Beniciach : 18.10.2008
Vyvesené: 18.10.2008
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 22.10.2008

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Privítal hosťa Ing. Mareka Sopkuliaka. Za
zapisovateľa určil Annu Žiarovú. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Miroslav
Krška a Rastislav Romančík. Doplnil program rokovania o ďalší bod Termínovaný vklad
a Peňažný korunový fond. Zároveň požiadal zastupiteľstvo o zmenu jednotlivých bodov
rokovania s tým, že odkúpenie časti parcely 198/3 presunul na prerokovanie hneď po
otvorení. Poslanci nedoplnili body programu rokovania a nemali pripomienky k zmene
programu rokovania.
Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny.
4. Majetko právne vysporiadanie pozemku pri Valčianke – chodník popri Valčianke
a jej vtoku do Turca
Starosta oboznámil zastupiteľstvo o situácii, ku ktorej došlo pri prevode vlastníctva na
parcele 198/3 na Ing. Mareka Sopkuliaka od vlastníkov rod. Pivko a spol. Prevod musel
riešiť kvôli prístavbe, ktorá zasahovala do tejto parcely. Zároveň chcel odkúpiť parcelu
137/6, aby vysporiadal majetkové vzťahy s obcou. Rodina Pivková zastúpená Ing.
Bučkom pristúpila na predaj parcely, len za podmienky, že musí kúpiť nie časť parcely
198/3, ale celú, ktorá zasahuje až po koniec pozemku Vladimíra Jackulíka.
Starosta odovzdal slovo Marekovi Sopkuliakovi. Oboznámil zastupiteľstvo o zameraní
parciel, osadení domov ich, strýka v minulosti, kde došlo k pochybeniu. Teraz, keď je
vlastníkom nehnuteľností 198/3, 137/6 je na dohode s obcou o konečnom vyriešení
pozemkov tak, aby nedošlo k ujme ani na jednej strane. Návrh znel stým, že časť parcely
198/3 v šírke asi 3m od hranice brehu Valčianky, prejde do majetku obce, tak aby mohla
byť vykonávaná údržba chodníka, ktorý budú používať obyvatelia obce miesto terajšieho
chodníka, ktorý prechádza krížom cez parcelu 137/6. Zároveň novým geometrickým
plánom sa vysporiada aj časť parcely 198/2, ktorá je teraz ohraničená plotom a zasahuje asi
v ploche 49 m2. starosta upozornil na zakreslený oblúk, ktorý sa vytýči ako zrezaná hrana,
tak aby manipulačný priestor pri otáčaní traktora bol v tejto časti asi 4m.
Po rozprave zastupiteľstvo odsúhlasilo cenu odkúpenia časti parcely 198/3 za sumu
70.000,- Sk. Geometrický plán dá vyhotoviť Ing. Marek Sopkuliak. Zároveň požiadal
o poskytnutie súčinnosti pri zvolaní majiteľov pozemkov, ktorí susedia s pokračujúcou
parcelou 198/3 popri brehu Turca, stým, že im navrhuje, aby si vysporiadali pozemky
pričlenením parcely k svojim pozemkom za cenu vkladu 2.000,- Sk plus náklady na
geometrický plán v sume cca 1.500 – 2.000,- Sk, nakoľko on tieto časti parcely, aj keď je
vlastník, nebude môcť plnohodnotne využívať. Starosta prisľúbil zvolanie týchto majiteľov
pred vyhotovením geometrického plánu.
Hlasovanie: Všetci poslanci „za „
2. Kontrola plnenia uznesení číslo 075/08 – 077/08
076/08 Vypracovať nové znenie VZN o odpadoch. Toto VZN starosta nevypracoval
na rokovanie, nakoľko podpísal zmluvu o vzdelávaní s neziskovou organizáciou (n.o.)
OSZ–PASKO, ktorá bude vykonávať vzdelávanie aj v oblasti VZN. Zároveň v auguste
bola schválená nová vyhláška č. 301/2008 Z.z.. k zákonu o odpadoch a ešte nie je riadne
preskúmaná z titulu legislatívy. Zástupca n. o. pán Litva, prisľúbil pomoc pri tvorbe tohto
VZN. Predložiť nové VZN chce starosta najneskôr do decembrového zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
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077/08 Doplnenie uznesenia číslo 047/08 zo dňa 24.4.2008 ....
Toto uznesenie bolo splnené. Starosta bol podpísať zmluvu o odpredaji za sumu 642.433,Sk v SPP v Prievidzi. Rovnopis zmluvy ešte nie je doručený na úrad. Podľa slov zástupcu
SPP Ing. Adamcovej peniaze budú obci vyplatené najneskôr do apríla 2009.
075/08 Doplniť vyúčtovanie jednorazovej sociálnej výpomoci Nikoleta Kršková
a rozdiel vrátiť do pokladne obce sociálnej pomoci
Starosta pripomenul na základe čoho bolo VZN o jednorazovej sociálnej výpomoci
schválené. Peniaze boli vyplatené v sume 10.000,- Sk na dieťa. Nikoleta prestala v januári
2008 navštevovať školu a pracovala v Drevenej dedinke. Tým nesplnila podmienku
poskytnutia účelových peňazí a nemohla predložiť vyúčtovanie celkovej sumy. Rozdiel
medzi predloženými potvrdenkami uznanými na výdavky a poskytnutou sumou v čiastke
7.311,- Sk požiadal starosta vrátiť. Miroslav Krška prisľúbil sumu vrátiť „zajtra“
23.10.2008. Anna Žiarová spomenula, že pri rozhovore s dcérou Miroslavou jej vysvetlila,
že to boli peniaze určené na účely školských a mimoškolských aktivít a nie nejaké
potvrdenky, ktorými sa to dá vykryť, ale len do termínu neskončenia návštevy školy. Mgr.
Milan Adamec si ozrejmil účel poskytnutia jednorazovej dávky, tak aby to bolo vo vecnej
rovine a aby to nebol spor medzi starostom a poslancom Miroslavom Krškom. Starosta
k tejto téme pripomenul Miroslavovi Krškovi, že si vyprosuje aby ho nazýval po krčmách
.... (hrubé nespisovné slovo), že takýto ....... nám tu nebude rozkazovať. Nie je to
o rozkazovaní, ale o plnení uznesení a noriem, ktorými je povinný sa riadiť, nie je to, že je
proti nemu alebo on proti starostovi. Nemôže si obec dovoliť takýto precedens o
„nejakom“ zúčtovaní výpomoci, pretože v budúcnosti by sa to odzrkadlilo veľmi negatívne
z pohľadu zastupiteľstva a aj jeho. Požiadal o prepáčenie zastupiteľstva, že používa hrubé
výrazy, ale citoval slová poslanca Miroslava Kršku, ktorými ho on nazýval.
Poslanci zobrali vyjadrenie o vyúčtovaní na vedomie.
3. Kontrolná činnosť
Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za II. štvrťrok 2008.
Hlavý kontrolór obce Anna Ondrušová predniesla správu o vykonanej kontrole, kde
konštatoval, že uznesenia sa plnia v termínoch schválených obecným zastupiteľstvom
Kontrola príjmov obce a to daň za ubytovanie za III. štvrťrok 2008 v Penzióne St.
Floriána a Vendelína
Skonštatovala, že počet prenocovaní s odvedenými finančnými prostriedkami bol
v súlade s VZN obce. Poplatok bol odvedený riadne a v termíne.
Poslanci zobrali správy na vedomie
5. Termínovaný vklad a Peňažný korunový fond
Starosta oboznámil zastupiteľstvo o skončení termínu Termínovaného vkladu
28.10.2008, ktorý bol viazaný na 6 mesiacov. V momentálnej dobe sú Termínované vklady
úročené vo výške 3 – 4%. Náš Termínovaný účet je možné viazať na 1, 3, 6 mesiacov.
Mgr. Adamec poznamenal, že PKF klesol o 1,8%. Starosta odpovedal, že zamestnanec,
ktorý ma na starosti PKF tam nebol, ale mu bolo doporučené aby sa z tohto fondu peniaze
nevyberali.
Mgr. Milan Adamec povedal, že rozdiel medzi 3 alebo 6 mesačnou výpovednou je malý
rozdiel a radšej treba terminovať na 3 mesiace a potom opäť. Spýtal sa na zostatok na
bežnom účte, ktorý bo bolo vhodné dať na termínovaný vklad. Starosta odpovedal, že
o tejto možnosti môžeme uvažovať v decembri, keď budeme mať celkovú finančnú
situáciu už jednoznačnú, pretože ešte budeme mať do konca roka platby na školu, mzdy,
faktúry a podobne.
Po rozprave zastupiteľstvo odsúhlasilo uznesenie o pokračovaní termínovaného vkladu
na tri mesiace do 28.1.2008 aj s výnosom. Všetci poslanci „za“
6. Zmluva s OSZ – PASKO, n.o.
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Starosta v stručnosti oboznámil s jednaním so zástupcom n.o. p. Litvom z Turčianskych
Teplíc. Spomenul, že odpady spolu s verejným osvetlením patria medzi najvyššie položky,
ktoré obec vynakladá pri svojej činnosti. Poslanci dostali na rokovanie „Dotazníky“, kde sú
rozpísané jednotlivé okruhy školiacich činností. Spomenul ZŠ, kde by si mohla určiť
nejakú osobu, ktorá to v rámci výuky mohla použiť. On sa prihlási do okruhu školenia pre
pracovníkov obcí, ktorí sa zaoberajú s nakladaním s odpadom a súvisiacimi činnosťami.
Požiadal poslancov, ktorí majú záujem nech sa prihlásia na jednotlivé činnosti
7. Rôzne
Čistenie koryta Turca
Informoval o vyčistení rieky Turiec od mosta z Príboviec po sútok Valčianky a Turca
a vyčistenie pod topoľom nad „Lavicou“ cez Turiec. Materiál, ktorý vyviezli na dočasnú
skládku na územie obce, bude použitý pri ďalších aktivitách v budúcom roku ako
podkladový materiál.
Zameranie „Chodník popri hlavnej ceste E519...“
Starosta informoval zastupiteľstvo, že geometrický plán ešte nie je hotový, nakoľko na
parcele, ktorá je vedená na LV Čsl. štát č. 134 je nesúlad medzi PKN a KN. Vypracované
podklady sú na porovnaní v Katastri nehnuteľnosti, ale pre vysporiadavanie nehnuteľnosti
pod diaľnicu odsúvajú tieto činnosti bokom a záleží len na nich, kedy tieto materiály dajú
do právneho stavu. Situácia je obdobná s „Hlbokou cestou“
Posedenie s jubilantmi
Starosta informoval o opakujúcej akcie obecného úradu. Tento rok nám vychádza 14
jubilantov. Poslankyňa Anna Žiarová zabezpečí priebeh tejto akcie s vypracovaním
pozvánok a posedením v penzióne. Starosta oznámil aj o pozvánke od p. Širáňovej, ktorej
matka bude oslavovať v novembri 90 rokov, na rodinnú oslavu, ktorá bude v jedálni ZŠ.
Starosta konštatoval, že za obec sa patrí prísť na oslavu, že deväťdesiat rokov je vek, ktorý
sa nedosahuje každý človek. Za obec bol určený starosta obce a Anna Žiarová.
Euro a obec
Starosta informoval zastupiteľstvo o pôsobnosti obce pri prechode na Euro. Zúčastnil sa
semináru na ktorom boli vysvetlené jednotlivé postupy ako sa má obec správať, spôsob
vydávania VZN, štartovací balík pre obyvateľov obce. Je vyvesená informácia o eure na
obecnej výveske od začiatku septembra. Prechod na euro je nezvratný a tak si budeme
musieť zvyknúť, nakoľko už zmena späť nebude možná a preto treba poradiť obyvateľom
obce, najmä tým starším, tak aby mali čo najmenej problémov.
8. Diskusia
Rastislav Romančík požiadal o vysypanie cesty, ktorá je po vození štrku schránená
a objavili sa tam jamy. Starosta prisľúbil, že bude jednať s Povodím Váhu o nejakom
riešení, pretože problém nie je kto to dovezie, ale kto to zaplatí. Problémom miestnej
komunikácie je, že obec je vlastníkom len úzkeho pásu, niečo tam má majiteľ domu
Benice 31. Zároveň je to prístupová komunikácia na lúku. Obec má svoj pozemok
zmenený z TTP na zastavanú plochu a majiteľ domu č. 31 si má zmeniť charakter pôdy
z TTP na zastavanú plochu.
Mgr. Milan Adamec sa informoval na zámenu pozemkov medzi TJ a obcou. Starosta
vysvetlil, že prevod pozemkov medzi TJ a obcou Príbovce prebehol v auguste. Problém je
prevod pozemkov medzi obcou Benice a SPF, kde sa zákon nezmenil, len ohľadom
prevodu majetku Ministerstva obrany a obce. Nevie povedať, kedy sa uskutoční zmena,
lebo došlo k zmene ministra pôdohospodárstva.
Upozornil na komunikáciu pred garážami, na prístupovú cestu ku ihrisku, ktorú
v minulosti dala obec vysypať materiálom, ktorý sa mal zhutniť, ale zostal len v štrkovej
forme. Pripomenul, že v budúcnosti pri budovaní kanalizácie, aby sa potom nezabudlo aj
na vyriešenie, tejto komunikácie. Spomenul komunikáciu v dĺžke 2 km cez obec
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Ležiachov, odkiaľ zobrali financie na nový asfaltový povrch. Starosta odpovedal, že táto
komunikácia nie je majetkom obce, ale v správe VÚC Žilina, ktorý to financoval.
V Beniciach sa miešal materiál na opravu tejto cesty a starosta v rámci kompenzácii za
zabratý priestor dal opraviť nájazdy na zastávku pri škole ako aj zaplátanie najväčšej jamy.
Rastislav Romančík sa informoval na riešenie nezastavovania autobusov pri zastávke pri
škole. Starosta odpovedal, že pri pripomienkovaní cestovného poriadku na rok 2009 poslal
lístok, ktorý mal identifikovať vodiča autobusu, ktorý nerešpektuje riadnu zastávku.
Odpoveď ešte nie je, ale už lehota na vyriešenie sťažnosti uplynie. Potom sa bude
postupovať ďalej. Pripomenul zastavovanie autobusov na hl. ceste, brzdenie premávky,
možné kolízie. Starosta odpovedal, že toto je v kompetencii prevádzkovateľa (SAD
Žilina), lebo oni majú zastavovať na vyznačenej zastávke – zachádzať. Že to nerešpektujú,
tak do tohto obec nemôže zasahovať.
9. Návrhy na uznesenia
Zastupiteľstvo nepridalo nové návrhy na uznesenie. Zobralo stanovisko Miroslava
Kršku o vyúčtovaní jednorazovej sociálnej výpomoci do termínu 23.10.2008 na vedomie.
10. Záver
Starosta poďakoval za účasť na zastupiteľstve. Termín budúceho zasadnutia sa stanovil
na 26.11.2008.

Zapísal: Anna Žiarová
Overovateľ: Miroslav Krška

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

Rastislav Romančík ..................................................................

Vyvesené: 24.10.2008
Zvesené:
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