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O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 11.03.2015 

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 za rok 2014 

4. Správa o kontrolnej činnosti 

5. Zástupca starostu obce 

6. Výstavba MŠ 

7. PHSR na roky 2014 – 2020 

8. Zmluva o poskytnutí dotácie na Environmentálnu výchovu 

9. VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 

10. Rozpočtové opatrenia 

11. Rôzne: Kanalizácia, Omsit – optokábel,  

12. Diskusia 

13. Interpelácie 

14. Návrh na doplnenie uznesení 

15. Záver 

 

Vyvesené: 07.03.2015 

 

 

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 11.03.2015 

 

1. Otvorenie 

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

Viliam Hajný, ktorý príde neskôr. Za overovateľov zápisnice boli určení Milan Levický 

a Rastislav Romančík. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová. Poslanci obecného 

zastupiteľstva nemenili program rokovania, ani nedoplnili. 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Na úvod tohto bodu starosta obce ospravedlnil kontrolórku obce, ktorá sa zúčastňuje 

trojdňového školenia matrikárok v Banskej Bystrici a preto ho požiadala o predloženie 

materiálov z kontrolnej činnosti na dnešné zastupiteľstvo. V zázname o kontrolnej činnosti 

boli skontrolované uznesenia od posledného zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva 

nemali pripomienky a tento bod rokovania zobrali na vedomie. 

3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že správa vychádza z povinností hlavného kontrolóra, 

kde raz do roka podáva správu do zastupiteľstva za obdobie predchádzajúceho roka. Poslanci 

obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie, bez pripomienok. 

4. Správa o kontrolnej činnosti 

Viliam Hajný sa dostavil na rokovanie Obecného zastupiteľstva. 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že v správe je uvedená kontrolná činnosť od 1.1.2015 

do 6.3.2015. Anna Žiarová sa opýtala na úhradu poplatkov za ubytovanie z Penziónu, či sú 

v poriadku uhradené. Starosta odpovedal, že za mesiac november a december 2014, nový 

nájomca má vysporiadanú daň za ubytovanie. Predchádzajúci nájomca hradil poplatky za III. 

štvrťrok plus mesiac október. 

Ďalej už neboli otázky a pripomienky a poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod na 

vedomie. 

5. Zástupca starostu obce 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že na ustanovujúcom zastupiteľstve opomenul tento bod 

rokovania. Vychádzal z toho, že žiaden orgán obce sa nemenil. 

Keďže lehota 60 dní od zloženia sľubu nového starostu uplynula, tak zástupcu starostu 

nenavrhuje starosta obce, ale obecné zastupiteľstvo. Na návrh poslanca Milana Levického, 

ktorý navrhol predchádzajúceho zástupcu Dušana Schumichrasta. Zastupiteľstvo návrh 

schválilo. Zároveň skonštatovalo, že zástupca starostu obce sa písomne nepoveruje na výkon 

činnosti zastupovania. 

6. Výstavba MŠ 

K tomuto bodu starosta uviedol, že v januári bola vyhlásená výzva na rozširovanie 

materských škôl formou modulov. Týmto sme sa zaoberali už v mesiaci jún 2014 pri voľbe 

riaditeľa školy, kde to starosta obce spomínal, že Ministerstvo školstva z dôvodu vysokej 

populácie detí predškolského veku bude treba toto realizovať. Bolo to predmetom volebnej 

kampane Miroslava Šovčíka, až 25. januára 2015 bola vyhlásená výzva. Žiadosť bolo 

potrebné odovzdať do 25. februára 2015. Naša žiadosť bola odoslaná 23. februára 2015. 

k žiadosti bolo potrebné odovzdať aj súhlasné stanoviská od obcí, ktorých detí budú túto MŠ 

navštevovať. Starosta obce Príbovce nechcel tento súhlas dať sám ako starosta, ale čakal na 

stanovisko obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Príbovciach dalo 24. februára  

2015 podporné stanovisko k výstavbe MŠ v Beniciach. 

V žiadosti  sa zatiaľ neriešili stavebné veci, projekty, ale len koncepcia. V prípade vyhovenia 

našej žiadosti sa bude riešiť financovanie, stavebné projekty, stavebné povolenie, 

umiestnenie, zriaďovacie listiny a iné. 
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Je na komisii vytvorenej na Ministerstve školstva, ako bude jednotlivé žiadosti posudzovať, 

kto bude mať príspevok a kedy bude začatá realizácia. Podľa harmonogramu a v prípade 

vyhovenia žiadosti, materská škola by sa mala otvárať najneskôr v septembri 2016.  

Predpoklad získania finančných prostriedkov je však otázny, pretože bolo v rámci Slovenska 

podaných vyše 400 žiadostí v Žilinskom kraji 68. Trochu nám nahráva, že vlani bolo 27 

žiadostí v Príbovciach nevybavených, predvlani 11. 

V žiadosti je uvedené, že budúca MŠ by mala byť jednotriedna s dvomi pedagogickými 

zamestnancami. Obslužný personál, bude zložený zo zamestnancov ZŠ. V prvom rade bude 

MŠ slúžiť pre deti predškolskej výchovy.  

Starosta sa minulý týždeň zhováral s predsedom Žilinského VÚC, ktorý ho upozornil, že 

v prvom rade sa budú riešiť už postavené MŠ (rozširovanie) až potom nové MŠ, ale výzvy 

budú pokračovať v ďalších vlnách, podľa potreby. 

Starosta ďalej uviedol, že kapacita MŠ v Príbovciach je naplnená. Nevybavené žiadosti sú na 

úrovni viac než jednej triedy. Tento stav bude pokračovať aj v tomto roku, lebo mesto Martin 

bude prednostne prijímať deti svojich obyvateľov a z obcí nebudú umiestňovať. Tým sa vrátia 

deti naspäť do obecných MŠ. Situácia nie je dobrá a treba veriť, že sa nám podarí postaviť 

MŠ a tým aj uspokojiť požiadavky obyvateľov obce. 

7. PHSR na roky 2014 – 2020 

K tomuto bodu uviedol, že schválenie bolo odložené v decembri 2014 na posúdenie a lepšie 

prehodnotenie potrieb v novom programovacom období a v mesiaci december nebol dostatok 

času. V PHSR majú byť plánované všetky projekty, ktoré sa bude obec snažiť zrealizovať. 

V tomto bode starosta uviedol, že bude podávať žiadosť na ministerstvo financií na 

individuálne potreby obcí na realizáciu oplotenia okolo ZŠ. Toto oplotenie je aj v PHSR, ale 

nič sa neurobí zlého ak sa podá žiadosť aj teraz. 

Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili PHSR na roky 2014 – 2020. 

8. Zmluva o poskytnutí dotácie na Environmentálnu výchovu 

Starosta obce uviedol tento bod rokovania stým, že sa jedná o opakovanú žiadosť, ktorá 

predchádza schvaľovaciemu procesu každý rok. Zmenil sa počet detí, tým aj suma príspevku. 

Na rok 2015 je to 260,- €. OZ CEV splnili podmienky poskytnutia dotácie. Obecné 

zastupiteľstvo odsúhlasilo príspevok na rok 2015. 

9. VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 

K tomuto bodu starosta uviedol, že predchádzajúce VZN bolo zrušené protestom prokurátora 

v novembri 2014. návrh VZN bol zverejnený na obecnej výveske mesiac a nik nepodal 

návrhy, doplnky a zmeny. Starosta podal doplňujúce ustanovenia v § 3 o dodávku pitnej 

balenej vody a iné prostriedky vhodnými na prepravu pitnej vody. 

Poslanci obecného zastupiteľstva prijali nové VZN č. 01/2015. Účinnosť nadobudne na 15 

deň vyvesenia. Kópia prijatého VZN bude zaslaná na okresnú prokuratúru. 

10. Rozpočtové opatrenia 

Z dôvodu rozpisu prostriedkov z Ministerstva školstva bol prijatý rozpočet na ZŠ na rok 2015 

v čiastke 421 723,- €. Táto položka je na strane príjmov a výdavkov. Zastupiteľstvo ju zobralo 

na vedomie. 

Došlo k navŕšeniu kapitálových príjmov obce o sumu 8 100,- € za predaj pozemkov v zmysle 

kúpnej zmluvy č. 01/2015 v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 25/2015 zo dňa 

20.06.2012 – kúpna zmluva Ľubica Rybárska. Tento kapitálový príjem je zatiaľ 

nerozpočtovaný vo výdavkoch. Úprava rozpočtu podľa potrieb bude predmetom ďalšieho 

zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo tento bod rokovania na vedomie 

11. Rôzne:  

Kanalizácia: 
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Starosta uviedol, že 14. februára 2015 poroznášal zmluvy na pripojenie na kanalizáciu a na 

odvádzanie splaškových vôd. Dnes (11.3.2015) sme mali sedenie ohľadom rozkopávok – 

povolení. Naša obec bude vydávať asi 13 rozkopávkových povolení, čo je cca 1 040,- €. 26. 

marca bude o 17,00 hod schôdza s vedením Turvodu a. s., kde bude občanom vysvetlené, čo 

si budú financovať, ako sa budú realizovať prípojky, koľko to bude približne stáť atď. 

Omsit – optokábel 

Realizácia optokábla na internet je posunutá z dôvodu vyjadrovačiek SSE. Je presunutá trasa, 

nepôjde cez Príbovce, ale z Rakova cez lúky vo výkope a pri lavici cez Turiec sa napojí na 

stĺpy elektrického vedenia na ktorých budú porobené rozvody po obci. 

Predbežné žiadosti na pripojenie sa prestali zbierať s tým, že sa napojí dostatočný počet 

odberateľov.  

V budúcnosti budeme ako obec riešiť cez tento optokábel kamerový systém. 

12. Diskusia 

Milan Levický sa spýtal na popadané stromy pri Turci, čo stým. Starosta odpovedal, že 

stromy, ktoré sú na našej strane v našom katastri bude riešiť on. Stromy popadané na pravom 

brehu Turca si musí vyriešiť starosta z Rakova. 

Starosta obce upozornil zastupiteľstvo, že na webovej stránke je možnosť prehliadať si 

materiály na rokovanie obecného zastupiteľstva na portáli e - gov zastupiteľstvo. 

13. Interpelácie 

Neboli vznesené 

14. Návrh na doplnenie uznesení 

Neboli doplnené 

15. Záver 

Starosta obce sa poďakoval za účasť. Ďalšie zastupiteľstvo bude včas oznámené.  

 

 

Zapísal: Anna Žiarová 

 

 

 

Overovatelia:  Milan Levický   ................................................................................. 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 15.03.2015 

 

Zvesené:  

 


