
O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 13.12.2017 

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

zastupiteľstva  

 

1. Otvorenie  

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa o kontrolnej činnosti 

4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

5. Audit účtovnej závierky k 31.12.2016 

6. Návrh na Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských 

zariadení 

7. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 03/2016 o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD a MŠ 

Benice 

8. Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií 

9. Návrh na Doplnok č. 6 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských 

zariadení 

10. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2016 o  nakladaní s komunálnymi a drobnými 

stavebnými odpadmi  

11. Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia 

12. Návrh rozpočtu na rok 2018 – 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu 

13. Právne nároky hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva 

a starostu obce 

14. Zrušenie združenia pre využívanie obnoviteľných zdrojov 

15. Smernica VO podlimitné zákazky 

16. Rôzne: 

17. Interpelácie 

18. Návrh na doplnenie uznesení 

19. Záver 

Vyvesené: 08.12.2017 

Zvesené: 

 

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 13.12.2017 

 

1. Otvorenie 

Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné, chýba 

Dušan Schumichrast, ktorý príde neskôr. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová, za 

overovateľov zápisnice Viliam Hajný a Rastislav Romančík. Program rokovania poslanci 

obecného zastupiteľstva nedoplnili. 

  

2. Kontrola plnenia uznesení 

V tomto bode starosta obce skonštatoval, že uznesenia z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú 

priebežne plnené. 



 

3. Správa o kontrolnej činnosti 

Bola predložená poslancom na posúdenie, ktorí nemali pripomienky a zobrali ju na vedomie. 

 

4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

Tento plán bol zverejnený na obecnej výveske minimálne 15 dní pred rokovaním obecného 

zastupiteľstva. Neboli vznesené pripomienky zo strany verejnosti ani zo strany poslancov 

obecného zastupiteľstva.  

Bol schválený v predloženej podobe. 

 

5. Audit účtovnej závierky k 31.12.2016 

Starosta obce predložil podklady z „Auditu“ poslancom obecného zastupiteľstva od 

autorizovaného audítora Ing. Jozefa Adamkoviča. Vo výstupných materiáloch: Správa 

nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu v Beniciach o overení účtovnej závierky 

k 31.12.2016 a Správy nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu v Beniciach o overení 

konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016, neboli konštatované porušenia zákona 

o účtovníctve ani iných príslušných právnych predpisov.  

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali výsledok auditu na vedomie. 

 

6. Návrh na Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských 

zariadení 

K tomuto návrhu starosta uviedol, že bolo predložené hlavne pre začatie činnosti Materskej školy 

od septembra 2017. vyčlenená suma na MŠ bola stanovená na 22 000,-. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vydali tento Doplnok č.5 k VZN č. 01/2013. 

 

7. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 03/2016 o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD a MŠ 

Benice 

K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že sa otvorila MŠ, kde sa vyberá poplatok za 

dieťa od rodičov, za čiastočnú úhradu nákladov. Nakoľko prevažujú deti v MŠ, ktoré sú 

v predškolskom veku, tak poplatok v sume 10,00 € sa nevyberá v mesiacoch september až 

december 2017. poplatok sa bude vyberať až od 1.1.2018. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vydali tento doplnok č. 1 k VZN č. 03/2016. 

 

8. Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že bola splnená rozhodná doba na vyvesenie. Neboli 

vznesené pripomienky zo strany verejnosti. Poslanci obecného zastupiteľstva nedoplnili  a prijali  

toto VZN č. 01/2017. 

 

9. Návrh na Doplnok č. 6 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských 

zariadení 

Dostavil sa na rokovanie poslanec Dušan Schumichrast. 

K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že ešte nie je schválený rozpočet SR na rok 

2018, nie je zverejnený predpoklad podielových daní na rok 2018, tak VZN sa bude schvaľovať 

s minimálnymi úpravami ako je v návrhu. Nie je jasný koeficient na žiaka a hlavné na MŠ a 

ŠKD, kde sú dve alternatívy. Ktorá bude platná uvidí sa až na druhý týždeň. 

Poslanci obecného zastupiteľstva prijali tento Doplnok č. 6 k VZN č. 01/2013. 

 

10. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2016 o  nakladaní s komunálnymi a drobnými 

stavebnými odpadmi  

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že do obce boli pristavené dva modré kontajnery na 

kartóny a papier. Jeden je pri ŠJ ZŠ a druhý pri obecnom úrade. Zatiaľ je vývozný cyklus raz za 

dva mesiace. Tento Doplnok č. 1 sa preto prijíma, aby obyvatelia obce, ktorí nie sú ochotní čakať 

do termínu výkupu, mohli tento odpad priebežne dávať do kontajnerov. 

Neboli vznesené pripomienky zo strany verejnosti ani od poslancov obecného zastupiteľstva . 

poslanci obecného zastupiteľstva prijali tento Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2016. 



11. Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia č. 03/2017 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že bolo požiadané v dohodovacom konaní o doplnenie 

normatívov na ZŠ. Bolo vyhovené v sume cca 18,- tis. € a celková suma normatívov na ZŠ je 

celkovo podľa V_4 545 416,- €. 

Ďalej starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva tabuľku úprav rozpočtu v roku 

2017, kde sa znižujú výdavky a zvyšuje príjem z podielových daní. 

Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili plnenie rozpočtu  a schválili rozpočtové opatrenia č. 

03/2017. 

 

12. Návrh rozpočtu na rok 2018 – 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu 

Starosta obce skonštatoval, že „Návrh“ rozpočtu bol zverejnený na obecnej výveske od 

29.12.2017, na webovej stránke obce od 28.12.2017. neboli vznesené pripomienky. Stanovisko 

Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu bolo s odporúčaním schváliť. 

Skladový kontajner 3,- tis. € 

Cesty IBV – je zatiaľ vyčlenených 120,- tis €, ktoré budú kryté predpokladaným úverom, v akej 

výške ešte nie je určené, ani spolufinancovanie. 

Chodník E519 pravá strana 14 tis. € 

Chodník popri Valčianka 10 tis. € 

Starosta oboznámil zastupiteľstvo o novom členskom príspevku do MAS Turiec v sume 480,- €. 

Ďalej o nutnej výmene dverí a okien na Dome smútku, ktorú treba vykonať v budúcom roku na 

cintoríne bolo navrhnutých 5 tis. €.  

O dotáciu požiadali Jednota dôchodcov Slovenska, Telovýchovná jednota Dynamo Príbovce 

a RTT Benice. Ich požiadavky boli zapracované do návrhu rozpočtu. 

Ostatné príjmy a výdavky sú rozpočtované podľa výšky z minulých období. 

Výdavky na školstvo z podielových daní sú rozpočtované podľa Doplnku č. 6 k VZN č. 01/2013. 

Poslanci obecného zastupiteľstva prijali rozpočet na rok 2018 a rozpočtové roky 2019 - 2020 ako 

záväzný, bez programovej štruktúry v položkách a s uplatňovaním presunov starostom obce do 

sumy 10,- tis. € na každé rozpočtové opatrenie. 

Rozpočet na rok 2018 je záväzný. 

 

13. Právne nároky hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva 

a starostu obce 

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

z ročného platu, čo je 168,- €. Poslancom obecného zastupiteľstva navrhol odmenu 200,- €, 

v ktorej je započítaná odmena aj za toto zastupiteľstvo. 

Starostovi obce bola navrhnutá odmena za mesiac december 1,7 násobku platu; na mesiac január 

1,3 násobku platu 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 chválili tieto návrhy na odmenu Hlavnému kontrolórovi, sebe 

a úpravu platu starostovi obce na mesiac december 2017 a január 2018. 

 

14. Zrušenie združenia pre využívanie obnoviteľných zdrojov 

 K tomuto bodu starosta obce uviedol, že naša obec je členom združenia od roku 2007. vzhľadom 

k tomu, že združenie nevykonáva činnosť v zmysle stanov, na ktorý bola založená, tak prišlo 

k návrhu od štatutára na jej rozpustenie. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili jej zrušenie dobrovoľným rozpustením. 

 

15. Smernica VO podlimitné zákazky 

K tomuto bodu starosta obce podal vysvetlenie, že novelou zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmenili finančné limity na podlimitné 

a nadlimitné zákazky, na zákazky s nízkou hodnotou. Touto smernicou sa upravujú postupy obce 

pri obstarávaní tovarov, služieb a stavených prác v nasledujúcich obdobiach. 

Poslanci zobrali túto smernicu na vedomie. 

 



16. Rôzne: 

Vianočné osvetlenie: spustenie do začiatku budúceho týždňa. 

Novoročný ohňostroj:  10 minút po polnoci 1.1.2018 

Križovatka do Valče: 

Starosta informoval zastupiteľstvo o zvolaní pracovného stretnutia ohľadom riešenia križovatky 

so správcom majiteľom cesty na križovatke za účasti PZ SR. Viac obec nemôže urobiť, nakoľko 

je len jedným z účastníkom konania. Najväčší problém je však správanie sa vodičov, 

dodržiavanie predpisov.... 

 

17. Interpelácie 

Neboli vnesené 

 

18. Návrh na doplnenie uznesení 

Nebol. 

 

19. Záver 

Starosta obce poďakoval za účasť a pozval všetkých občanov na Novoročný ohňostroj 2018. 

 

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

Vyvesené: 16.12.2017 

 

 

Zvesené: 
 


