
O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 16.03.2016 

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 2015 

4. Smernica o finančnej kontrole 

5. VZN Obce Benice číslo 01/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Benice 

6. Rozpočtové opatrenia 

7. Rôzne: Kanalizácia, Omsit – optokábel, Voľby NR SR 2016,.... 

8. Diskusia 

9. Interpelácie 

10. Návrh na doplnenie uznesení 

11. Záver 

 

Vyvesené: 12.03.2016 

 

 

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 16.03.2016 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 zapisovateľku 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. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že „Správu“ vypracovala Janka Jesenská – Hlavný 

kontrolór obce. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali správu na vedomie bez pripomienok. 

 

4. Smernica o finančnej kontrole 

K tomuto bodu starosta uviedol, že vlani sa menil zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

a vládnom audite, ktorý nahradil zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Tento zákon je účinný od 1.1.2016 a pre nás je dôležité mať určenú osobu, ktorá vykonáva 

„základnú finančnú kontrolu a administratívnu finančnú kontrolu“ spolu so starostom. Keďže 

naša obec nemá zamestnancov, tak „určená osoba“ môže byť určená zo zastupiteľstva alebo 

iná osoba schválená zastupiteľstvom.  

Určenú osobu pre vykonávanie základnej a administratívnej kontroly schválilo obecné 

zastupiteľstvo a to Emíliu Remšíkovú, ktorá túto činnosť vykonávala aj podľa zákona 

č.502/2001 Z.z. 

Smernicu o finančnej kontrole zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie. 

 

5. VZN Obce Benice číslo 01/2016 o určení miesta a času a zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Benice 

Na základe novely zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov sa presunul termín zápisu na mesiac apríl, miesto január – február. 

Pripomienky k tomuto VZN neboli vznesené. Starosta toto VZN konzultoval s riaditeľom 

školy, ktorý tiež nemal pripomienky. 

Poslanci obecného zastupiteľstva toto VZN schválili. 

 

6. Rozpočtové opatrenia 

Starosta pripomenul, že vlani sa schvaľovali finančné prostriedky na nákup elektrického 

kompostéra pre školskú jedáleň, ale sa to nezrealizovalo. Tento rok sa kompostér už zakúpil 

a preto treba navŕšiť rozpočet na strane kapitálových výdavkov pre Jedáleň ZŠ – 1311,- €. 

Ďalej obec dostala rozpis finančných prostriedkov na rok 2016 na prenesený výkon štátnej 

správy na úseku školstva podľa V_1 -  444 472,- €. Tento rozpočet sa bude v priebehu roka 

ešte meniť podľa podmienok. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili navŕšenie rozpočtu na kapitálové výdavky a zobrali 

na vedomie úpravu rozpočtu podľa V-1. 

 



7. Rôzne: Kanalizácia, Omsit – optokábel, Voľby NR SR 2016..., 

Kanalizácia: 

Starosta informoval o prvej porade, ktorá sa uskutočnila 28. januára 2016 vo Valči, kde sa 

prijala stratégia dokončovacích prác, spätné úpravy. Pred dvoma týždňami starosta si prešiel 

celú obec s majstrom z Combinu a p. Žúborovou z Turvodu, kde boli spísané nedostatky, 

ktoré treba napraviť.  

Tento týždeň sa začali práce na oprave chodníka pri hlavnej ceste, ďalej sa bude pokračovať 

v asfaltovaní nedokončených prípojok, opravy po asfaltovaní, čiže všetky práce na 

dosiahnutie „pôvodného“ stavu. 

Rastislav Romančík informoval, že oprava komunikácií na Novej IBV budú realizované tou 

istou firmou, ktorá opravuje chodník.  

Všetky práce by mali urobiť do konca júna a potom sa uvidí. Po júni by sa mali ľudia napájať 

na kanalizáciu, ale je predpoklad, že všetko nebude v poriadku. 

Omsit – optokábel 

Konečne sa tento rok ozval predstaviteľ z firmy, ktorá chce realizovať tieto práce v našej obci. 

Ospravedlňoval sa, že skôr nemohli, lebo nemali prisľúbenú „konektivitu“ z Telekomu, ale 

teraz je to už na dobrej ceste. 

Starosta potvrdzoval podklady na územné rozhodnutie, ktoré by malo byť v dostupnej dobe. 

Anna Žiarová sa opýtala na cenu, či to bude zaujímavé pre obyvateľov obce? Starosta 

odpovedal, že určite optokábel má opodstatnenie, pretože kapacita T – comu je obmedzená, 

Gaya je cez mikrovlnku, Orange je obmedzované dátami. Ďalej uviedol, že nie je dôležitá 

rýchlosť, ale stabilita signálu. 

V obci budú rozvody optokábla vedené po stĺpoch nn a v Novej IBV zemou. 

Voľby NR SR 2016 

Starosta v krátkosti informoval, že keby zastúpenie v parlamente dopadli podľa našej obce, 

tak by sme nemuseli riešiť, čo s „náckami“. Je to len na uvedomení občanov, koho volia, čo 

volia, lebo je 21. storočie. 

Dotácia z ministerstva financií 

Vlani sme podávali žiadosť na výstavu betónového oplotenia pozemku základnej školy. Našej 

žiadosti nebolo vyhovené. Starosta predpokladá, že tento rok by sme mali dotáciu dostať. 

Poslanci odporučili, zopakovať žiadosť na oplotenie základnej školy 

 

8. Diskusia 

- Milan Levický sa informoval, kto je usporiadateľ Turnaja starostov v tomto roku. Starosta 

odpovedal, že naša obec. Starosta sa predbežne dohodoval na termíne, ktorý by mal byť dva 

týždne pred súťažou. Vlani sme nedostali na turnaj obyvateľov dotknutých obcí, pričom bolo 

počasie dobré. Uvidíme, či tento rok bude väčší záujem pri zmenenom termíne. 

Pre našu obec z toho vyplýva, že musíme zabezpečiť poháre a vlastne všetko, pretože každý 

rok ak aj nedržíme turnaj, tak sa všetko vykonáva v našej réžii. 

- Starosta - zajtra bude mať konanie s projektantom na MŠ Benice. 

- Anna Žiarová sa spýtala na urnovú stenu na cintoríne. Starosta odpovedal, že je dohodnutý 

so Štefan Harazinom.  

- Starosta – pozemky pri zastávke pri základnej školy, by mali byť zapísané tento rok do 

majetku obce. Potom môžeme realizovať všetky úpravy – koberec, parkovisko, ... 

- Starosta – usporiadanie pozemkov na cintoríne, ktoré by mali byť zapísané na obec. Potom 

môžeme realizovať oplotenie. 

- Anna Žiarová – rozšírenie cintorína. Cintorín sa môže rozširovať len na pozemok p. Bučka 

alebo na Valčiansky chotár. V budúcnosti sa bude musieť v tejto veci konať, lebo p. Bučko 

nemôže túto parcelu použiť alebo predať na stavebný pozemok, lebo podľa zákona posledné 

hrobové miesto môže byť 50 m od výstavby IBV. 



- Starosta – DHZ z príspevku 700,- € sa uhradí školenie „základná príprava“, dokúpia sa 

pracovné montérky k šiestim sadám. Veľkosti treba posúdiť podľa aktuálnej potreby. Ďalej 

treba dokúpiť sací kôš na kalové čerpadlo, pretože dodaný nespĺňa parametre. 

- Milan Levický – auto pre požiarnikov: starosta odpovedal, že sa rozprával s veliteľom 

Františkom Harazinom. Sú dve možnosti – dodávka alebo požiadať o Daewoo Deilly. Je 

lepšia alternatíva nové auto, ale treba to ešte v kľude prebrať na úrovni vedenia DHZ, tak aby 

boli čo najmenšie prevádzkové náklady.  

 

9. Interpelácie 

Neboli vznesené 

 

10. Návrh na doplnenie uznesení 

Neboli nové návrhy na  doplnenie uznesení 

 

11. Záver 

Starosta sa poďakoval za účasť. Budúce zasadnutie bude včas oznámené. 

 

 

 

 

Zapísal: Anna Žiarová 

 

 

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

 

      

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Vyvesené: 18.03.2016 

 

 

Zvesené: 

 

 

 

 

 


