
O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 15.12.2015 

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

zastupiteľstva  

 

Program rokovania 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

4. Rozpočtové opatrenie 05/2015 

5. Doplnok č. 3 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy a prevádzku školských zariadení 

6. Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2015 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad 

7. Návrh Rozpočet na rok 2016 a rozpočtové roky 2017 – 2018, Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce 

8. Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 

9. Rôzne: Nový rok,  kanalizácia,....  

10. Diskusia 

11. Interpelácie 

12. Návrh na doplnenie uznesení 

13. Záver 

 

Vyvesené: 11.12.2015 

 

 

Zvesené: 

 

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

alebo pod odkazom http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/detail/alias:benice  

 

 

 

 

 

 

http://www.benice.sk/
http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/detail/alias:benice


Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva konaného 

dňa 15.12.2015 o 18,00 hodine 

 

1. Otvorenie 

Otvorenie vykonal starosta obce. Prítomní podľa prezenčnej listiny – všetci. Boli určení 

overovatelia zápisnice Viliam Hajný a Rastislav Romančík, za zapisovateľa bola určená Anna 

Žiarová. Poslanci nedoplnili program rokovania a program bol schválený v predloženej 

podobe. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

V tomto bode starosta skonštatoval priebežné plnenie uznesení z predchádzajúcich 

zastupiteľstiev. Poslanci nemali pripomienky k tomuto bodu rokovania a zobrali ho na 

vedomie. 

 

3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

Starosta obce oboznámil poslancov s týmto bodom rokovania, ktorý predložil na schválenie 

Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská. Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na obecnej 

výveske najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Neboli vznesené žiadne 

pripomienky. Poslanci obecného zastupiteľstva nedoplnili tento „plán“, ani nemali 

pripomienky a schválili ho. 

 

4. Rozpočtové opatrenie 05/2015 

K tomuto bodu starosta uviedol, že sa upravovali príjmy a výdavky na prenesené kompetencie 

na úseku školstva V_4. Rozpočet sa upravil na sumu 472 639,- €. Ďalej uviedol, že sa urobia 

presuny na rozpočtové krytie výdavkov na realizáciu „Cvičnej požiarnej dráhy...“ a to 

z položky 04.5.1.0 – 6000,- € na položku 08.1.0.  

Ostatné výdavkové rozpočtové položky by mali byť kryté po jednotlivých kapitolách a úpravy 

sa môžu urobiť len presunmi. 

 

5. Doplnok č. 3 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy a prevádzku školských zariadení 

K tomuto bodu rokovania starosta uviedol, že návrh na  Doplnok č. 3 bol zverejnený 15 dní 

pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Súkromný školský klub ABC neotvára na školský 

rok 2015/16 triedu. Centrum environmentálnej výchovy je zaradený v týchto výdavkoch 

jednorazovou sumou 290,- €.  

Neboli vznesené pripomienky zo strany verejnosti. Riaditeľ ZŠ Benice bol uzrozumený 

s týmto návrhom. ZŠ Benice bude mať na rok 2016 sumu 54 300,- € plus vlastné zdroje 

v sume cca 30,- tis. € 

Poslanci nemali pripomienky a schválili tento Doplnok č. 3 v predloženom znení. Účinnosť 

nadobudne od 1.1.2016. 

 

6. Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2015 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že už bol predložený v informatívnej podobe na 

novembrovom zastupiteľstve. Návrh bol zverejnený najmenej 15 dní pred schválením na 

úradnej tabuli. 

Doplnok č. 1 bol doplnený v § 18 o bod 3, kde je uvedená suma 0,05 €/ kg drobného 

stavebného odpadu. Tento poplatok sa bude vyberať obcou od občanov, ktorí privezú tento 

odpad do kontajnera zakúpený obcou. Kontajner sa zakúpi v budúcom roku. Týmto nie je 

dotknutá možnosť zaviesť odpad do zberného dvora do firmy Brantner. 

Poslanci schválili Doplnok č. 1. účinnosť nadobudne od 1.1.2016.  



7. Návrh Rozpočet na rok 2016 a rozpočtové roky 2017 – 2018, Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce 

K tomuto bodu starosta uviedol, že návrh na rozpočet bol zverejnený už v mesiaci november 

v dostatočnom predstihu na pripomienkovanie. Pripomienkovať sa mohol do 7.12.2015. 

pripomienky neboli vznesené. 

Žiadosti podľa VZN č. 02/2007 o dotáciách predložili do 30.11.2015 Klub RTT Benice, 

Jednota dôchodcov Slovenska  a TJ Dynamo Príbovce. 

TJ Dynamo Príbovce predložila žiadosť na sumu 600,- €. Návrh bol 400,-. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo príspevok pre TJ Dynamo v sume 2,- € na obyvateľa, spolu suma 

700,- €. 

Hlavný kontrolór obce predložil na rokovanie „Stanovisko hlavného kontrolóra“ k rozpočtu 

s odporúčaním „schváliť“. 

Kapitálový rozpočet je predložený v podobe výdavkov, ktoré budú kryté rezervou vytvorenou 

v predchádzajúcich rozpočtových obdobiach a prebytkom bežných príjmov v roku 2016. 

Poslanci obecného zastupiteľstvo po rozprave a úpravách schválili rozpočet na rok 2016 

a rozpočtové roky 2017 a 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra obce zobrali na vedomie. 

Schválený rozpočet je povinnosť zverejniť na stránke RIS SAM a to najneskôr do 31.1.2016. 

 

8. Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 

Starosta uviedol, že hlavnému kontrolórovi obce môže byť schválená odmena v sume 10 % 

ročného platu, čo je 158,40 €. Poslancom obecného zastupiteľstva navrhol odmenu 200,- €, 

v ktorej je započítaná aj odmena za toto zastupiteľstvo. 

Starostovi obce bola schválená úprava platu na mesiac december 1,7 násobku, čo je 2 174,- €, 

na mesiac január 1,3 násobku, čo je 1662,- € v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili odmeny poslancom a hlavnému kontrolórovi 

a úpravu platu starostovi obce na mesiace december 2015 a január 2016. Všetky odmeny sú 

uvádzané v hrubom a budú vyplatené vo forme zálohy v mesiaci december. 

 

9. Rôzne: Nový rok,  kanalizácia,.... 

Nový rok: Novoročný ohňostroj sa uskutoční 10 minút polnoci na Pastierisku aj s prípitkom. 

Kanalizácia:  Starosta obce informoval zastupiteľstvo o prebiehajúcich prácach na 

kanalizácii, ktorá je už ukončená. Treba doasfaltovať úseky ku Turcu, k Novej IBV a pri 

obchode. Mali by poodvážať všetky kopy, ktoré boli urobené pri asfaltovaní, to je však otázne 

či ozaj. 

Od trafáka pri Valčianke bude tiež odvezený výkop, lebo vo štvrtok bude SSE Žilina 

vykonávať revíziu trafostanice a tento výkop im bude zavadzať. 

Tento rok nebude zaasfaltované ku trafáku, zastávka pri ZŠ a prípojky. Pokračovať sa bude 

v januári, pokiaľ to počasie dovolí.  

Oprava chodníka popri E519 bude vykonaná v budúcom roku, ale to bude ešte predmetom 

rokovania. 

Do Novej IBV bude dovezený piesok, ktorým si obyvatelia môžu zahadzovať jamy na 

komunikáciách, ktoré vzniknú. 

 

10. Diskusia 

Neboli pridané žiadne nové diskusné príspevky. 

 

11. Interpelácie 

Neboli vznesené 

 



12. Návrh na doplnenie uznesení 

Neboli nové návrhy na doplnenie uznesení 

 

13. Záver 

Starosta poďakoval za účasť. Pozval všetkých obyvateľov na Novoročný ohňostroj a prípitok. 

Vyslovil poďakovanie obyvateľom obce za trpezlivosť a pevné nervy, ktoré boli potrebné 

v tomto roku pri realizácii kanalizácie a vyslovil, že budúci rok bude síce ešte skúšať 

trpezlivosť, ale už to nebude v takom rozsahu. 

Najbližšie zastupiteľstvo sa uskutoční v budúcom roku. 

 

 

 

 

Zapísal: Anna Žiarová 

 

 

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

 

     Viliam Hajný    ........................................................................... 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 21.12.2015 

 

 

Zvesené: 

 

 

 

 

 


