
O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 14.12.2016 

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 

4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

5. Audit účtovnej závierky za rok 2015 

6. Voľba Hlavného kontrolóra obce 

7. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2016 

8. Návrh na Doplnok č. 4 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy a prevádzku školských 

zariadení 

9. Návrh na Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2007 o jednorazovej dávky sociálnej pomoci  

10. Návrh na VZN č. 03/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského klubu detí (ŠKD) 

11. Návrh na VZN č. 04/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

12. Návrh na Rozpočet na rok 2017 a rozpočtové roky 2018 – 2019; Stanovisko 

Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 

13. Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 

14. Oslavy 750. výročia prvej zmienky o obci 

15. Rôzne: Kanalizácia, vianočné osvetlenie, Nový rok, .... 

16. Interpelácie 

17. Návrh na doplnenie uznesení 

18. Záver 

 

Vyvesené: 09.12.2016 

 

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 14.12.2016 o 18,00 hodine 

 

 

 

 

1. Otvorenie 

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

prítomní štyria poslanci. Poslanec Dušan Schumichrast sa nachádza mimo republiky. 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 

Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila správu o kontrolnej činnosti od 1.4.2016 do 

30.11.2016. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali pripomienky k predloženej správe 

a zobrali ju na vedomie. 

 

4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

v zmysle príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení. Tento plán bol zverejnený na 

obecnej výveske 15 dní pre konaním obecného zastupiteľstva. Poslanci obecného 

zastupiteľstva nedoplnili tento plán o nové kontroly a schválili ho. 

 

5. Audit účtovnej závierky za rok 2015 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že audit bol vykonaný v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslancom 

obecného zastupiteľstva boli predložené: Správa nezávislého audítora Obecnému 

zastupiteľstvu v Beniciach o overení účtovnej závierky k 31.12.2015, Dodatok o overení 

súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, Správu nezávislého audítora pre Obecné 

zastupiteľstvo Obce Benice o overení konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2015. 

Vo všetkých predložených materiáloch neboli konštatované porušenia príslušných zákonov 

a obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Audit účtovnej závierky k 31.12.2015 na 

vedomie.  

Audit účtovnej závierky bol vykonaný za 750,00 € a na budúci rok to bude za 800,00 €. Toto 

bude zohľadnené v rozpočte na rok 2017. Naša obec platí za audit viac ako väčšie obce, lebo 

musíme vykonávať konsolidáciu so Základnou školou, ktorá má právnu subjektivitu. Tak isto 

sa vykonáva aj súlad s Výročnou správou. Výročná správa je zverejnená na webovej stránke 

obce. 

 

6. Voľba Hlavného kontrolóra obce 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že prihlášku k termínu 30.11.2016 odovzdala len jedna  

uchádzačka a to pani Janka Jesenská – súčasná kontrolórka obce. Poslanci sa dohodli, že 

„Voľba“ sa uskutoční verejne hlasovaním. Po otvorení obálky, starosta obce skonštatoval 

súlad predložených dokladov podľa § 18a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. Na základe súladu dokladov, poslanci obecného zastupiteľstva, 



zvolili Hlavného kontrolóra obce pani Janku Jesenskú na  funkčné obdobie od 1.1.2017 do 

31.12.2022. O voľbe bola vyhotovená zápisnica, ktorú podpísali všetci prítomní poslanci 

obecného zastupiteľstva 

Starostovi obce prináleží uzatvoriť pracovnú zmluvu v zmysle ustanovenia § 18a) ods. 7 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

7. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2016 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že obec požiadala o dohodovacie konanie na 

dofinancovanie Základnej školy. Získali sme cca 33 tis. €, ktoré neovplyvňujú celkové 

hospodárenie. Ďalej uviedol, že príjmy obce budú cca o 12 325,- € vyššie a výdavky sa zvýšia 

cca o 5275,- €. Zmeny rozpočtovým opatrením č. 04/2016 budú vykonané presunmi 

finančných prostriedkov. Celkové hospodárenie bude v kladných číslach. 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie úpravu rozpočtu a predpokladané 

čerpanie rozpočtu. 

 

8. Návrh na Doplnok č. 4 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy a prevádzku školských 

zariadení 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že v pondelok 12.12.2016 bol zverejnený na stránke 

Ministerstva financií predpoklad podielových daní na rok 2017. Preto sa v návrhu Dodatku 

zmenili niektoré čísla na financovanie originálnych kompetencií. Na Základnú školu miesto 

56940,- € sa navŕšilo na 60000,-. Na CVČ sa zmenil počet detí zo 41 na 39 a suma 2050,- na 

sumu 1950,-. 

Poslanci obecného zastupiteľstva prijali tento Doplnok č. 4 s úpravami, ktoré uviedol starosta 

obce. 

 

9. Návrh na Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2007 o jednorazovej dávky sociálnej pomoci  

K tomuto bodu starosta uviedol, že Dodatok č. 1 sa zmenil hlavne v tom, že Komisie boli 

zrušené a o všetkých dotáciách rozhoduje zastupiteľstvo okrem sumy do 100,- € o ktorej 

rozhoduje starosta obce. 

Poslanci obecného zastupiteľstva prijali Dodatok č. 1. 

 

10. Návrh na VZN č. 03/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského klubu detí (ŠKD) 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že toto VZN sa prijíma ako nové, pretože to, ktoré bolo 

prijaté v roku 2008 už nespĺňa charakter výberu, lebo bolo prijaté ešte v mene SK. Ďalší 

doplnok ktorý bol prijatý v roku 2012 narušil číslovanie. Ďalej riaditeľ Základnej školy 

požiadal o úpravu tejto sumy na sumu 10,- €. 

Poslanci obecného zastupiteľstva prijali VZN č. 03/2016. 

 

11. Návrh na VZN č. 04/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

K tomuto bodu starosta uviedol, že sa zmenila legislatíva, kde príjemcovia dotácie musia 

predkladať od 1.7.2016, že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 

subvencie; nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 

z fondov Európskej únie;. Tieto potvrdenia predkladajú právnické osoby zriadené na 

podnikanie, nie neziskovky. 

Ďalej starosta uviedol, že musí byť uzatvorená zmluva medzi prijímateľmi dotácie a obcou. 

Poslanci obecného zastupiteľstva prijali VZN č. 04/2016. 

 

 



12. Návrh na Rozpočet na rok 2017 a rozpočtové roky 2018 – 2019; Stanovisko 

Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 

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

29.11.2016. Neboli vznesené pripomienky. Stanovisko Hlavného kontrolóra k rozpočtu bolo 

s odporúčaním schváliť na rok 2017 a zobrať na vedomie roky 2018 – 2019. 

V tomto bode spomenul aj financovanie údržby zastávky pri Základnej škole, ktoré bolo 

zapracované do Rozpočtových opatrení č. 4/2016. Táto údržba bola vykonaná z dôvodu 

výhodnej ponuky zo strany dodávateľa Doprastav - Asfalt, ktorý použil techniku bez 

poplatkov na prepravu. Využila sa situácia, že tento dodávateľ vykonával práce v obci 

Príbovce na ceste E519.  

Realizácia komunikácií na Novej IBV bude na základe žiadosti cez fondy EÚ. Projektová 

dokumentácia sa pripravuje. Podľa nej bude stanovaná cena a konečná cena bude určená 

„víťazom“ z verejnej súťaže. 

Poslanci obecného zastupiteľstva prijali Rozpočet na rok 2017 a rozpočtové roky 2018 – 

2019. schválený rozpočet je povinnosť zverejniť na stránke RIS SAM najneskôr do 

31.1.2017. 

 

13. Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 

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

ročného platu, čo je 163,20 €. Poslancom obecného zastupiteľstva navrhol odmenu 200,- €, 

v ktorej je započítaná aj odmena aj za toto zastupiteľstvo. 

Starostovi obce bola navrhnutá úpravu platu na mesiac december 1,7 násobku platu; na 

nasledujúci 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 schválili odmeny poslancom a hlavnému kontrolórovi, 

úpravu platu starostovi obce na mesiace december 2016 a január 2017. 

Odmeny budú vyplatené formou zálohy v mesiaci december. 

 

14. Oslavy 750. výročia prvej zmienky o obci 

Starosta obec oboznámil obecné zastupiteľstvo o tomto bode. Pred dvadsiatimi rokmi to bolo 

asi 21. júna. Na budúci rok to môže byť 24. júna. Budeme vydávať publikáciu... Zabezpečenie 

hudby ozvučenia cez DJ. Celkový priebeh s konferencierkou. Občerstvenie formou švédskych 

stolov. Miesto uskutočnenia – areál pri Turci. Dobudovať WC s prípojkou kanalizácie 

a vodovodu... Oslavy aj výročia Hasičov... Jánska Vatra.. 

Poslanec Milan Levický požiadal, aby Ján Plaštiak v areáli nepásol kozy. Starosta odpovedal, 

že nemá povolenie a ani ho nedostane. 

 

15. Rôzne: Kanalizácia, vianočné osvetlenie, Nový rok, .... 

Kanalizácia: 

Starosta oboznámil poslancov o prípojkách na kanalizáciu, kde TURVOD a. s. predĺžila 

termín pripojenia do konca januára 2017. Tí, ktorí to nestihnú z akýchkoľvek dôvodov, tak 

nech osobne informujú na zákazníckom centre v TURVOD e. Každá fyzická osoba, právnická 

osoba, občan uzatvára zmluvu o odvádzaní kanalizačných vôd samostatnou zmluvou. Obec, 

starosta nemá nič spoločné so zmluvami. Všetky otázky ohľadom napojenia alebo 

nenapojenia treba konzultovať na TURVOD e, zopakoval starosta. 

Vianočné osvetlenie 
Bude spustené v sobotu 16.12.2016. 

Nový rok 
Novoročný ohňostroj sa uskutoční 10 minút po polnoci 1.1.2017.  

 



Materská škola 

Včera 13.12.2016 išla žiadosť na Ministerstvo školstva o predĺženie termínu čerpania 

finančných prostriedkov, ktoré mali byť vyčerpané do konca tohto roka. V žiadosti 

o predĺženie je napísané čerpanie kapitálových výdavkov v zmysle zákona o rozpočtových 

pravidlách, kde sa môžu čerpať až do konca roka 2018. 

Pravdepodobne začiatkom januára bude vykonané verejné obstarávanie prostredníctvom EKS, 

ktoré bol starosta konzultovať. V systéme EKS bude vygenerovaná zmluva s dodávateľom 

kontajnerov. Zatiaľ je pripravená samostatná elektrická prípojka, vydané stavebné povolenie, 

právoplatné 23.11.2016. 

Starosta podával žiadosť na odstránenie havarijného stavu telocvične ZŠ – statické poruchy 

štítových múrov. Žiadosť bola podaná prostredníctvom Odboru školstva okresného úradu 

v Žiline na Ministerstvo školstva. 

 

16. Interpelácie 

Neboli vznesené 

 

17. Návrh na doplnenie uznesení 

Neboli doplnené 

 

18. Záver 

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

 

 

V Beniciach: 14.12.2016 

 

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

 

 

Vyvesené: 19.12.2016 

 

 

 

Zvesené:  


