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O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 07.10.2015 

o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie obecného 

zastupiteľstva  

 

Program rokovania 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa o kontrolnej činnosti  

4. Zásady pre podávania, preverovania a evidovania podnetov v zmysle zák. č. 307/2014 

Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

5. Audit účtovnej závierky za rok 2014 

6. Plnenie rozpočtu v roku 2015 k 30.9.2015 

7. Rozpočtové opatrenia 

8. Objednávka na kolumbárium  

9. Žiadosť na príspevok na opravu organa 

10. Rôzne: kanalizácia,....  

11. Diskusia 

12. Interpelácie 

13. Návrh na doplnenie uznesení 

14. Záver 

 

Vyvesené: 02.10.2015 

 

 

Zvesené: 

 

Materiály k jednotlivým bodom sú zverejnené na webovej stránke obce: www.benice.sk 

pod záložkou „Úradná tabuľa“. 

 

 

 

http://www.benice.sk/
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Zápisnica z Obecného zastupiteľstva konaného  

dňa 7.10.2015 o 18,00 hodine 

 

 

1. Otvorenie 

Otvorenie vykonal starosta obce s tým, že zastupiteľstvo sa malo uskutočniť v septembri, ale 

neboli aktuálne témy, ktoré teraz sú. Ospravedlnil Viliama Hajného, ktorý príde neskôr 

z dôvodu dopravnej zápchy. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní 

podľa prezenčnej listiny. Za overovateľov zápisnice boli určení Rastislav Romančík a Dušan 

Schumichrast. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová. Členovia Obecného zastupiteľstva 

nedoplnili body rokovania a schválili program rokovania. 

2. Kontrola plnenia uznesení 

V tomto bode starosta obce skonštatoval plnenie uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev. 

Poslanci obecného zastupiteľstva nemali ďalšie pripomienky a zobrali tento bod rokovania na 

vedomie. 

3. Správa o kontrolnej činnosti 

Starosta obce oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva s kontrolnou činnosťou ktorá 

bola vykonaná Hlavným kontrolórom obce v období od 6.6.2015 do 7.10.2015 pokladňa OcÚ, 

hospodárenie s finančnými prostriedkami obce, kontrola vyberania miestnych daní Penzión 

Sv. Floriána  a Vendelína. 

Poslanci nevzniesli pripomienky a zobrali tento bod rokovania na vedomie. 

4. Zásady pre podávania, preverovania a evidovania podnetov v zmysle zák. č. 307/2014 

Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

V tomto bode rokovania starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so 

smernicou pre podávanie.... – protikorupčný zákon, ktorý mala mať obec prijaté do 1.7.2015. 

Tieto zásady boli vypracované Hlavným kontrolórom obce v máji 2015. Teraz sú predložené 

na vedomie a kde je vysvetlený postup pri preverovaní. Poslanci obecného zastupiteľstva 

zobrali tento bod rokovania na vedomie. 

5. Audit účtovnej závierky za rok 2014 

Starosta obec oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s vykonaným auditom účtovnej 

závierky k 31.12.2014, ktorá bola vykonaná v našej obci 2.10.2015. Audit bol vykonaný 

v zmysle zákona o obecnom zriadení a zákona o účtovníctve. 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie. 

6. Plnenie rozpočtu v roku 2015 k 30.9.2015 

Na zastupiteľstvo sa dostavil Viliam Hajný. 

Poslanci obecného zastupiteľstva dostali plnenie rozpočtu k 30.9.2015, kde je zohľadnený 

priebeh hospodárenia ku koncu septembra. Zároveň oboznámil s výberom miestnych daní 

a poplatkov k tomuto termínu. 

Hospodárenie je v podstate priaznivé, ale len preto, lebo sa nevykonáva žiadna investičná 

činnosť, lebo z titulu kanalizácie sa neoplatí nič robiť. Jedno šťastie, že sa vlani nerealizovala 

výstavba chodníka pravá strana, lebo by bol celý rozbitý. 
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V hospodárení obce sa objavujú aj finančné prostriedky 85,- tis. € - kapitálové prostriedky na 

výstavbu MŠ, ktorá sa ešte nerealizovala. Tieto prostriedky sa budú musieť zúčtovať do 

31.12.2016. 

7. Rozpočtové opatrenia 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že v zmysle zákona o odpadoch je obec – základná 

škola povinná spracovávať kuchynský odpad v zmysle noriem. Jednou z možností je 

spracovávať samostatne – elektrický kompostér. Je dohodnutý hromadný nákup pre viaceré 

obce, kde dodávateľ dáva zľavu 5%. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili sumu 1000,- € 

na zakúpenie kompostéra pre Školskú jedáleň. 

Ďalej starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o úprave rozpočtu pre prenesené kompetencie na 

úseku školstva, ktoré vyplynuli z dohodovacieho konania. Toto obecné zastupiteľstvo zobralo 

na vedomie. 

8. Objednávka na kolumbárium 

Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o objednávke na kolumbárium, ktoré dodávateľ 

ponúka v 40% zľave – v sume cca 4 040,- € s DPH. Kolumbárium sa skladá z 15 tich 

schránok so žulovými epitafnými doskami. Bude doručené v novembri 2015. Kolumbárium 

bude inštalované na cintoríne v priestore na ľavej strane, medzi bránou a obcou oproti domu 

smútku. Objednávka bola podaná v zmysle rozpočtu obce na rok 2015 a táto ponuka je veľmi 

výhodná. Zároveň v blízkej budúcnosti budú cintorínske miesta obsadené a bude problém 

s pochovávaním. Čiastočne inštalovaním kolumbária získame priestor pre 15 hrobových miest 

a v každej schránke môžu byť umiestnené štyri urny. 

9. Žiadosť na opravu organa 

K tomu to bodu starosta uviedol, že v pondelok obdržal žiadosť na príspevok na opravu 

organa od evanjelickej cirkvi v Príbovciach. Príspevok žiadajú podporou benefičných 

koncertov, ktoré sa majú uskutočniť za účelom zbierky. Prvý sa uskutočnil koncom augusta.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili sumu 200,- € - zaplatenie príspevku na benefičné 

koncerty. 

10. Rôzne: kanalizácia, jubilanti... 

Kanalizácia: Starosta obce informoval zastupiteľstvo o priebehu výstavby kanalizácie v našej 

obci. Skonštatoval, že už čo sa mohlo „pokaziť“ je pokazené, problémy s komunikáciami 

a s dostupnosťou do dvorov, s dodávkou vody... Zostáva vykopať asi 500 m. problém je 

komunikácia od obchodu do ulice na Valču, kde prestali kopať asi 10. septembra. Firma nemá 

báger, ktorým by mohla pokračovať v realizácii. 

Hlavná cesta sa má asfaltovať do 15. októbra, ale či to bude pravda, ťažko povedať. Po 

zaasfaltovaní rozkopávky sa má opravovať úsek hlavnej cesty medzi Benicami a mostom 

v Príbovciach, tak aby nebola premávka obmedzovaná na dvoch miestach. 

Treba ešte realizovať kanalizačné prípojky, vodovodné prípojky z hlavnej cesty k jednotlivým 

domácnostiam, lebo súčasne s kanalizáciou sa prerába aj „starý“ vodovod – liatina sa 

nahrádza plastom. 

Milan Levický tlmočil sťažnosti kolegov na rozbitú cestu. Starosta odpovedal, že investor je 

Turvod, dodávateľ prác Hydroekol a v Beniciach práce na hlavnej ceste realizuje firma PSin 

Žilina. Toto sú inštitúcie - firmy, ktoré majú riešiť všetky sťažnosti a nie starosta, pretože ten 

je denno denne konfrontovaný otázkami každého druhu, čo mu lezie na nervy. Tiež je na 

disciplinovanosti vodičov, ako prechádzajú, akou rýchlosťou. Všetci kamionisti vedia, že je 

obmedzená premávka aj v Košťanoch nad Turcom, tak každý má zvážiť, kadiaľ bude 
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prechádzať. Starosta nedokáže ovplyvniť premávku a je to na každom vodičovi, ktorý 

prechádza cez obec. Je vidno, aj počuť, ako si jednotlivý vodiči vážia svoje vozidlá. 

Žiaľ situácia je taká, že všetky nástrahy realizácie pominú ukončením stavby. 

Jubilanti: Starosta obce k tomuto bodu oboznámil zastupiteľstvo o každoročnom posedení 

s jubilantmi. Tento rok budeme mať 13 jubilantov. Anna Žiarová zabezpečí miesto a termín. 

11. Diskusia 

Neodzneli nové diskusné príspevky. 

12. Interpelácie 

Neboli vznesené. 

13. Záver 

Starosta poďakoval za účasť. 

Budúce zastupiteľstvo sa uskutoční v novembri. 

 

 

 

Zapísal: Anna Žiarová 

 

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

 

     Dušan Schumichrast  .................................................................................... 

 

 

Podpis starostu obce:      .................................................................................... 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 4.11.2015 

 

Zvesené: 

 


