
O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 08.03.2017 

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 za rok 2016 

4. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016 

5. Výstavba MŠ Benice 

6. Žiadosti na techniku a opravu Hasičskej zbrojnice 

7. Žiadosť na dovybavenia prírodovednej, polytechnickej a IKT učebne – spoluúčasť 

8. Žiadosť o zaradenie do siete škôl 

9. Oslavy 750. výročie 

10. Zmluva o DDS 

11. Rôzne: Kanalizácia, cesty IBV 

12. Interpelácie 

13. Návrh na doplnenie uznesení 

14. Záver 

 

Vyvesené: 03.03.2017 

 

 

Zvesené: 

 

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

pod záložkou „Úradná tabuľa“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.benice.sk/


Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 08.03.2017 

 

1. Otvorenie 

Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášanie schopné, 

prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová, 

overovatelia zápisnice Viliam Hajný a Rastislav Romančík. Poslanci obecného zastupiteľstva 

nedoplnili program rokovania a odsúhlasili predložený program. 

2. Kontrola plnenia uznesení 

V tomto bode starosta obce skonštatoval, že prijaté uznesenia z predchádzajúcich 

zastupiteľstiev sú splnené. 

3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 

Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila správu o kontrolnej činnosti za rok 2016. 

poslanci obecného zastupiteľstva nemali pripomienky k predloženej správe a zobrali ju na 

vedomie. 

4. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016 

Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 

1.10.2017 do 31.12.2016. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali pripomienky k predloženej 

správe a zobrali ju na vedomie. 

5. Výstavba MŠ Benice 

K tomuto bodu starosta uviedol, že v stredu 1.3.2017 bol podaný do systému EKS opisný 

formulár na obstaranie kontajnerov. V karanténe bol vyhodnotený ako nesprávny. Opisný 

formulár bol opravený a od piatku 3.3.2017 začala súťaž na výber dodávateľa. Cena bola 

určená na sumu 103 374,- €. Nad túto sumu dodávateľ kontajnerov nesmie ísť. Zajtra 

(9.3.2017) prebehne aukcia na dodávateľa cca od 9,15 hod. 

Z našej strany bude potrebné vybrať dodávateľa na výstavbu základov a prípojok – 

kanalizačná, vodovod a el. kábel, na ktoré sa postavia kontajnery. 

Ak všetko dobre dopadne, tak škôlka by sa mala otvoriť od tohto septembra. Čo sa týka 

obsadenia, tak zápis sa nebude konať a bude sa robiť nábor u neprijatých detí z Beníc 

a okolia. 

V tomto bode starosta oboznámil zastupiteľstvo aj o pripravovanej zmene limitov na 

obstaranie tovarov, služieb a stavebných prác, ale predpokladané limity ešte nie sú známe. 

6. Žiadosť na techniku a opravu Hasičskej zbrojnice 

Na základe preplatenia európskou úniou vynaložených nákladov na poskytnuté automobily 

IVECO Daily, povodňové vozíky hasičským zborom ministerstvu vnútra cca 80 mil. €, tak 

ministerstvo bude pokračovať v tejto činnosti aj v roku 2017. Je potrebné podať žiadosť na 

automobil aj povodňový vozík na príslušné inštitúcie do konca marca 2017. 

Zároveň Ministerstvo vnútra bude na základe výzvy poskytovať finančné prostriedky na 

opravu a úpravu hasičských zbrojníc. Taktiež je potrebné podať žiadosť do konca marca 

2017. Minimálna suma poskytnutej podpory by mala byť 30,- tis. €. Vieme tieto finančné 

prostriedky využiť na opravu strechy – veže, náter strechy a nadstavbu na terase. Taktiež je 

potrebné zvážiť vybudovať prípojky – voda, kanalizácia, plyn, sociálne zariadenia... Toto 

bude na zváženie v budúcnosti, ale v prvom rade je potrebné opraviť krytinu na veži. 

Poslanci podporili žiadosti na techniku a opravu Hasičskej zbrojnice. 

7. Žiadosť na dovybavenie prírodovednej, polytechnickej a IKT učebne – spoluúčasť 

K tomuto bodu rokovania starosta uviedol, že zajtra 9.3.2017 sa odovzdávajú žiadosti na 

ŽSK. Výzva vyšla v januári a bolo potrebné pripraviť projekt. Starosta požiadal zástupcu 

regionálnej kancelárie na vypracovanie žiadosti, ktorá bude spĺňať kritéria podania v I. kole. 

 Projekt bol  vypočítaný na sumu cca 80,- tis. € so spoluúčasťou obce cca 4100,- €. Naša škola 

má dobrý Index investičnej účinnosti – 34,66, ktorý tvorí predpoklad byť úspešný v žiadosti. 



Keď budeme vyhodnotený v I. kole úspešne, tak v II. kole je predpoklad byť úspešne aj 

celkovo. Potom prebehne obstaranie dovybavenia týchto tried. Platby budú riešené 

refundáciou. 

Poslanci schválili spoluúčasť v sume 4100,- €, ktorá bude zahrnutá do rozpočtu 

8. Žiadosť o zaradenie do siete škôl 

Keďže máme v pláne otvoriť Materskú školu od 1.9.2017 je ju potrebné zaradiť do siete škôl. 

Legislatíva však hovorí, že žiadosť podaná do konca marca tohto roka, je pre otvorenie od 

1.1.2018. My však potrebujeme od 1.9.2017. Na ministerstve je táto problematika známa, 

a má sa riešiť promptne pre všetkých zriaďovateľov. 

Zaradiť do siete škôl je potrebné, preto aby bol zohľadnený príspevok na MŠ z podielových 

daní od januára 2018. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie Materskej školy v zmysle zákona o obecnom 

zriadení a zaslanie žiadosti na Ministerstvo školstva na zaradenie do siete škôl.  

9. Oslavy 750. výročie 

Starosta obce informoval o už vykonaných krokoch v príprave osláv. Publikácia sa pripravuje. 

Chýbajú fotografie, ktoré by sa mali vložiť do publikácie, ale sú už určité alternatívy. Starosta 

poprosil poslancov, že ak majú nejaké fotografie, nech ich poskytnú. 

Bude treba dokúpiť lavice a stoly, nakoľko my máme zatiaľ 8. 25 ks bude asi stačiť, lebo je 

možnosť požičať si z Rakova, Slovian... Ďalej bude treba urobiť terénne úpravy, postaviť WC 

kontajner, tak aby sme po technickej stránke zvládli oslavy. 

Treba zvážiť kedy sa bude robiť Detský športový deň – v súčinnosti s oslavami, po pred?  

Súčasťou osláv bude aj Jánska vatra. 

Program osláv ešte nie je stanovený, hľadá sa osoba, ktorá to bude tento program sprevádzať. 

Po prerokovaní budeme pokračovať v návrhoch vystúpení..... 

10. Zmluva o Doplnkovom dôchodkovom sporení (DDS) 

K tomuto bodu starosta uviedol, že v rozpočte na rok 2017 bola schválená suma na 

poskytovanie príspevku od obce, ale nebola schválená zmluva. Nakoľko od 1.1.2016 sa 

starosta posudzuje ako zamestnanec pre poskytovanie príspevku pre DDS, preto je to 

predložené na zastupiteľstvo na schválenie. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy o DDS. 

11. Rôzne: Kanalizácia, cesty IBV, cesta E65,... 

Kanalizácia:  

Napojenosť je taká ako bola v decembri, pretože poveternostné podmienky už nedovolili sa 

napájať, prakticky až do dnešných dní. 

Ďalej starosta oboznámil zastupiteľstvo i fixných poplatkoch, ktoré sa mali zaviesť od 

1.1.2017 za vodomery a kanalizačné prípojky podľa veľkosti vodomera. Naša obec má 

vodomer DN 25, kde je mala byť fixná platba 79,20 € a za kanalizačnú prípojku 103,20, spolu 

182,40. Základná škola má vodomer DN 40, kde vychádzali platby 175,20 a 230,40, spolu 

405,60. 

Naša obec má priemernú spotrebu vody cca 12 m3 ročne a fixné poplatky by ďaleko 

prekročili náklady na vodné a stočné za rok. Za desať rokov platenia „fixov“ cca 1824,- € sa 

dá vybudovať studňa, zakúpiť vodáreň, merač kalov.  

Našťastie sa „fixy“ rozhodnutím najvyšších miest zrušili na tento rok a podľa správ zo snemu 

ZMOTU aj na rok 2018. Odberatelia vody budú platiť vodné a stočné v roku 2017 podľa cien 

roka 2016. 

Podľa starostu obce chceli vodárenské spoločnosti riešiť cez normálnych ľudí úniky platieb 

od rôznych špekulantov, ktorí parazitujú na systéme. 

Cesty IBV 

K tomuto bodu starosta uviedol, že sa pripravuje projektová dokumentácia, ktorá bude slúžiť 

ako podklad k prípadnej výzve na poskytnutie finančných prostriedkov z fondov EÚ. 



Zaradenie do rozpočtu na rok 2017 sme toto nemohli z dôvodu rozpočtových pravidiel. Toto 

starosta spomenul, na základe toho, že obyvatelia novej IBV sa domáhajú vyasfaltovania 

komunikácií. Obec to rieši, hľadajú sa mimorozpočtové zdroje, tak aby to obec mohla toto 

dielo dokončiť. Taktiež ešte po kanalizácii nie sú komunikácie uľahnuté, nemajú všetci 

porobené prípojky ani energetické. Tí, ktorí si budú robiť energetické prípojky po vybudovaní 

komunikácií, musia rátať stým, že budú musieť mať vydané rozkopávkové povolenie, ktoré 

nebude v základnej sadze, ale zvýšené až o 5 násobok. 

Cesta E65 

Na základe porady v Turčianskych Tepliciach, kde sa riešili uzávery, obchádzky, pri 

rekonštrukcii cesty E65, musíme vyriešiť aj chodník – pravá strana. Tento chodník by sme 

mali vybudovať v mesiacoch apríl, máj jún kým sa nebude asfaltovať celá komunikácia E519 

po kanalizácii. Toto asfaltovanie je tiež naviazané na opravu cesty E65, pretože ak bude 

uzatvorená, tak určite nový asfalt bude značne opotrebovaný presunom celého tranzitu z E65. 

Úplná uzávera E65 ešte nie je schválená, je to v rokovaní a uvidíme ako dopadnú ďalšie 

rokovania s  VÚC, SSC, Dopravný inšpektorát, obce.... 

12. Interpelácie 

Poslanec Milan Levický požiadal starostu obce, aby prerokoval s políciou ranný dozor na 

priechode pre chodcov pri zastávke ZŠ Benice, lebo arogancia vodičov je čím ďalej tým 

väčšia. Starosta napíše list na príslušné policajné zložky 

13. Návrh na doplnenie uznesení 

Nebol vznesený 

14. Záver 

Starosta poďakoval za účasť 

 

 

 

 

V Beniciach: 8.3.2017 

 

 

 

Zapísal:    Anna Žiarová    ....................................................................... 

 

 

Overovatelia:  Viliam Hajný     ....................................................................... 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Vyvesené: 11.03.2017 

 

Zvesené:  

 

 

 


