
O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 20.06.2018 

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 od 1.1.2018 do 31.3.2018 

4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

5. Voľba riaditeľa „Základná škola s materskou školou, Benice 96“ 

6. Záverečný účet obce za rok 2017 

7. Komunikácie IBV, informácia 

8. MAS Turiec - informácia 

9. Rozpočtové opatrenia č. 02/2018, 

10. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 

11. Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce 

volebné obdobie 2018 - 2022. 

12. Schválenie za člena RTT Benice 

13. Komunitný plán sociálnych služieb 

14. Žiadosť Hasičskú zbrojnicu – informácia 

15. Žiadosť na detské ihrisko – spolufinancovanie 

16. Žiadosť na program „Kultúra“ a Verejný priestor a verejná infraštruktúra VÚC 

17. Rôzne: Detský športový deň, Vatra, Turnaj o pohár starostov obcí, Valné 

zhromaždenie Turvod a. s., 

18. Interpelácie 

19. Návrh na doplnenie uznesení 

20. Záver 



 

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 20.06.2018 

 

1. Otvorenie 

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

Zatiaľ chýba poslanec Viliam Hajný, ktorý v priebehu konania príde. Za overovateľov zápisnice 

boli určený Rastislav Romančík a Dušan Schumichrast, za zapisovateľa Anna Žiarová. Poslanci 

nedoplnili program rokovania. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie z predchádzajúcich zastupiteľstiev boli splnené. Ďalej starosta obce informoval 

zastupiteľstvo o odstránení značka „40 km“, ktorá bránili ďalšej značke, ktorá informovala 

o priechode pre chodcov. Spomenul aj asfaltovanie cesty II. Triedy E 519 a asfaltovanie vstupov 

do rodinných domov pri ceste. 

Dostavil sa na rokovanie obecného zastupiteľstva poslanec Viliam Hajný. 

 

3. Správa o kontrolnej činnosti od 1.1.2018 do 31.3.2018 

Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila „správu“. Poslanci nemali pripomienky 

a zobrali ju na vedomie. 

 

4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila „Plán kontrolnej činnosti na II. polrok“. 

Poslanci nemali pripomienky, nedoplnili ho a schválili ho v predloženej podobe. 

 

5. Voľba riaditeľa „Základná škola s materskou školou, Benice 96“ 

Starosta oznámil termín konania „voľby riaditeľa“ 25.6.2018 o 17,00 hodine v budove obecného 

úradu. Požiadal všetkých poslancov, ktorí zastupujú obec v Rade pri základnej škole s materskou 

školou Benice 96 o účasť na tejto voľbe. Ponuky do výberového konania na funkciu riaditeľa 

podal v termíne len súčasný poverený riaditeľ PaedDr. Jozef Záborský.. 

 

6. Záverečný účet obce za rok 2017 

Starosta obce uviedol tento bod rokovania s čerpaním rezervného fondu za rok 2017. Hlavný 

kontrolór obce predložil „odborné stanovisko“ k záverečnému účtu s odporúčaním schváliť bez 

výhrad. Celkové hospodárenie za rok 2017 bolo vo výške 24 806,13 €. Použitie tohto prebytku 

obecné zastupiteľstvo schválilo do rezervného fondu. Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný 

účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad. 

 

7. Komunikácie IBV, informácia 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o ďalších krokoch  s poskytnutím úveru od VÚB, 

požiadal o písomné vyjadrenie. Doteraz nie je odpoveď.  

Rozpočet na budovanie komunikácií ešte nebol predložený v konečnej forme. Skúška hutnosti 

boli vykonané a vyhovujú aj po dynamickej aj statickej stránke. 

Boli upozornení stavebníci, ktorí ešte nemajú vodovodné a kanalizačné prípojky, aby si ich 

dobudovali v čo najkratšom čase. 

Starosta predpokladá realizáciu komunikácií  cez prázdniny. 

Informáciu zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie. 

 

8. MAS Turiec – informácia 

K naplneniu cieľov MAS – ky sa niečo už pohlo s financovaním, ale stále to ešte nie je 

dotiahnuté do správnej miery. Nám by pomohlo refinancovať pokládku zámkovej dlažby na 

chodníkoch v IBV v sume cca 25,- tis. €. 



 

9. Rozpočtové opatrenia č. 02/2018 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že ešte nie sú oficiálne schválené dotácie zo ŽSK, 

ministerstva financií. Zatiaľ je istota schválenej dotácie na Detské ihrisko pri MŠ Benice, ale 

miesto žiadaných 13,- tis. €, len 8,5 – tis. €. Refinancovať bude musieť obec v sume cca 6,- tis. €. 

Na ostatné investičné akcie sa budú rozpočtové opatrenia prijímať v budúcnosti. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočtové opatrenia číslo 2 na strane výdavkov o 6,- 

tis. €. 

 

10. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 

Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu Anna Žiarová predniesla uznesenie, v ktorom 

skonštatovala, že majetkové priznanie starostu obce je v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi. 

 

11. Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce 

volebné obdobie 2018 - 2022. 

K tomuto bodu starosta uviedol, že v tomto roku, v termíne 3. alebo 10. novembra 2018 sa 

uskutočnia Voľby do samosprávnych orgánov obcí. V zmysle zákona o obecnom zriadení 

a zákona o výkone volebného práva - voľbách do samosprávnych orgánov obecné zastupiteľstvo 

určí počet poslancov a plat starostu obce najneskôr 90 dní pred konaním volieb. V tomto 

volebnom období máme určených päť poslancov, čo je v rozsahu podľa počtu obyvateľov od 41 

do 500 3 – 5. Poslanci schválili počet volených poslancov na nadchádzajúce volebné obdobie 

2018 - 2022 5 poslancov. Plat starostu obce je v súčasnosti určený podľa zákona 253/1994 Z.z. o 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest podľa počtu obyvateľov a úväzok 1. 

Poslanci ponechali súčasné ustanovenie o plate a úväzku aj na nasledujúce obdobie. 

 

12. Schválenie za člena RTT Benice 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že toto prerokoval na schôdzi Klubu RTT, kde nemali 

pripomienky. Obec spolupracuje pri akciách, ktoré klub vykonáva v rámci svojej činnosti 

a spolupráca akom člena klubu bude mať za dôsledok menej byrokracie. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili vstup do Klubu RTT. Zároveň odsúhlasili presun 

v rozpočte položky – dotácia 200,00 € na položku členské. 

 

13. Komunitný plán sociálnych služieb 

Ku komunitnému plánu starosta obce uviedol, že to bolo predmetom marcového rokovania a pre 

budúcnosť je ho dobre mať schválený. Zo schváleného komunitného plánu vyplývajú aj určité 

práva, ktoré môže obec využiť – dotácie z európskeho sociálneho fondu. Tento komunitný plán 

sa má prehodnocovať každé štyri roky a úpravy sa dajú robiť kontinuálne. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 

2022. 

Tento plán po zverejnení na webe bude odoslaný na VÚC Žilina. 

 

14. Žiadosť Hasičskú zbrojnicu – informácia 

Minulý týždeň starosta obce konzultoval na Prezídiu hasičského zboru, ako stojí naša žiadosť. 

Stále je to prehodnocované a ešte nie je výsledok. Odpoveď by mala obec dostať v priebehu 14 

dní. 

Tak isto informoval, že  protipovodňové vozíky už boli odovzdávané 7. júna v Žiline. My 

budeme v druhej „várke“. Nie je ešte určený termín odovzdávanie. Toto sa týka aj hasičského 

automobilu IVECO daily, na ktoré máme tiež žiadosť, ale kedy budú vyrobené a odovzdané to 

ešte nikto nevie povedať. 

 

15. Žiadosť na detské ihrisko – spolufinancovanie 

Starosta obce informoval, že obec bola úspešná v žiadosti na dotáciu na Detské ihrisko pri MŠ 

Benice. Žiadosť bola na sumu 13,- tis. €, ale dostali sme len 8,5 tis. €. Spolufinancovanie bude 

v sume 6,- tis. €, tak ako sme schvaľovali v bode 9. 



 

16. Žiadosť na program „Kultúra“ a Verejný priestor a verejná infraštruktúra VÚC 

Starosta obce oboznámil poslancov o podaní žiadosti na ŽSK na tieto dva programy. V programe 

„Kultúra“ dával žiadosť na ozvučovaciu techniku a Verejný priestor... – rekonštrukcia osvetlenia 

na cintoríne. 

Zatiaľ nemáme informáciu o tom, či žiadosti boli vyhodnotené a v akej sume budú financie 

poskytnuté. 

 

17. Rôzne: Detský športový deň, Vatra, Turnaj o pohár starostov obcí, Valné 

zhromaždenie Turvod a. s., ... 

Detský športový deň, 

Termín konania nedeľa 24.6.2018 o 10,00 hodine v areáli pri Turci. Balíčky sú prichystané 

v Kláštore, mäso je zabezpečené, guľáš uvarí Viliam Hajný. Hry pre deti má na starosti 

Stanislava Plaštiaková, streľbu Jozef Strakoš. 

Vatra, 

Uskutoční sa  v sobotu 23.6.2018 o 22,00 pri Turci. Chystať sa pôjde v sobotu o 15,00 hodine. 

Turnaj starostov obcí, 

Uskutoční sa 21.7.2018. Družstvo zabezpečí Milan Levický a Dušan Schumichrast. Starosta obce 

sa nezúčastní nakoľko bude na svadbe. (V čase písania zápisnice organizátor obec Príbovce 

zmenil termín na 28.7.2018( 

Valné zhromaždenie TURVOD a. s. 

Starosta obce informoval, že 30. 5.2018 sa uskutočnilo valné zhromaždenie, kde sa schvaľovali 

maximálne ceny vodného a stočného cca 6,5 % ročne. Za tri roky  cca 20%, ktoré sa vraj použijú 

na rozvoj vodovodov a kanalizácií v obciach?! Zmena stanov, kde bude treba 90% všetkých 

akcionárov na zmenu stanov, čo značí zabetónovanie súčasného stavu!? 

Turnaj v malom futbale,  30.6.2018, príspevok 50,00 € 

Preteky -  beh, raft, bicykel, 1.7.2018, príspevok na radler 60,00 €. 

ZMOS, zmena platových pomerov starostov a primátorov na stav pred 1.6.2011. Ohlásené 

zmeny vo verejnom obstarávaní, limity a procesy?! 

 

18. Interpelácie 

Neboli vznesené. 

 

19. Návrh na doplnenie uznesení 

Nebol vznesený 

 

20. Záver 

Starosta obce poďakoval za účasť. 

 

Zapísal: Anna Žiarová      

 

 

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

 

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

    

 

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

 

Vyvesené: 20.07.2018 

 

Zvesené: 


