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O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 31.05.2017 

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

Obecného zastupiteľstva  

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2017 do 31.05.2017 

4. Oslavy 750. výročie 

5. Portál mapka.sk 

6. Oprava, vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ Benice 

7. MŠ Benice 

8. Rozpočtové opatrenia 

9. Rôzne:  

10. Interpelácie 

11. Návrh na doplnenie uznesení 

12. Záver 

 

Vyvesené: 26.05.2017 

 

 

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 rokovania Obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 31.05.2017 

 

 

1. Otvorenie 

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

prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová, 

overovatelia zápisnice Viliam Hajný a Rastislav Romančík. Starosta obce privítal aj pani 

Zuzanu Kmeťovú, ktorá má na starosti moderovanie, kultúrne zabezpečenie Osláv 750. 

výročia. 

Poslanci obecného zastupiteľstva nedoplnili program rokovania o ďalšie body. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

V tomto bode starosta obce skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. Starosta uviedol, 

že nepísal na OO PZ kontrolovanie rýchlosti na križovatke pri zastávke ZŠ Benice, lebo 

policajti začali každé ráno vykonávať hliadky. 

 

3. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od. 1.1.2017 do 31.05.2017 

Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 

1.1.2017 do 31.05.2017. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali pripomienky k predloženej 

správe a zobrali ju na vedomie. 

 

4. Oslavy 750. výročie 

Starosta požiadal pani Zuzanu Kmeťovú o vysvetlenie k organizácie Osláv. Predložila 

poslancom Plagát osláv, pozvánky pre verejných činiteľov, ktorí majú byť pozvaný poštovou 

zásielkou. Poslancom obecného zastupiteľstva predstavila pozvaných vystupujúcich, ktorí 

budú na našich oslavách vystupovať: Súbor Valčan, žiaci a skupina zo ZUŠ Benice, Jaroslav 

Jackulík – fujara, folklórny súbor  Seniori zo Žiliny. Program začne o 14,00 hodine básňou 

pani Bizíkovej, pokračovať bude poľa harmonogramu. Celkový čas trvania bude cca 2 

hodiny. Večer okolo 22,00 hodiny sa zapáli Vatra a odstrelí ohňostroj. S vedúcimi súborov sa 

bude musieť ešte spojiť, lebo naše oslavy budú súčasne s Valčianskymi folklórnymi oslavami. 

Toto bude všetko ešte prediskutované a všetky zmeny a doplnky budú včas oznámené. 

Pozvánky budú doručené poštou okolitým starostom, predsedovi VÚC, prednostovi, 

predstaviteľom cirkví. Ostatným kolegom budú pozvánky distribuované prostredníctvom 

emailovej pošty. 

Starosta dá vyrobiť šálky s nápisom výročia, pohľadnice a má byť vydaná monografia. Dúfa, 

že sa monografia stihne napísať, lebo dnes je zatiaľ napísaná na polovicu. 

Za hasičov pripraví prejav Rastislav Romančík. 

Pani Kmeťová sa rozlúčila. 

 

5. Portál mapka.sk 

Starosta oboznámil poslancov o portáli, výhody použitia pre obec. Cena je realizácie je cca 

600,- €, ročný upgrade cca 240,- €. V tomto portáli budú zahrnuté aj všetky siete a určite to 

bude prínos pre obce. 

Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili zakúpenie licencie na portál. 

 

6. Oprava, vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ Benice 
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K tomuto bodu starosta uviedol, že je možné refinancovať za 1% úrok opravu, vyregulovanie 

vykurovacej sústavy ZŠ. Týmto získame dosť značnú úsporu vo vykurovaní objektov ZŠ. 

Ročná splátka bude necelých 5000,- € na desať rokov s možnosťou predčasných splátok alebo 

odložením splátok. Táto regulácia sa bude vykonávať na viac etáp, ale v prvej etape bude 

vyregulovania sústavy a výmena čerpadiel. Druhá etapa bude spočívať vo výmene kotlov za 

kondenzačné. 

Splátky budú uhrádzané z podielových daní určené na školstvo – koeficient 1,5 – správa 

a údržba. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválilo uskutočnenie prieskumu trhu na výber dodávateľa 

na opravu, vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmeny kotlov, stavebných prác a prác 

s energetickými úsporami. Zároveň odsúhlasilo dodávateľa PD firmu STEFFE Martin, 

v ktorej sa určí predpokladaná hodnota zákazky. 

 

7. MŠ Benice 

Od pondelka sa začala montovať škôlka a do 30.6.2017 musí byť skolaudovaná, aby sme 

mohli podať žiadosť na Ministerstvo školstva žiadosť na zaradenie do siete škôl. 

Musia byť predložené všetky revízne správy, energetický audit, geometrický plán. Ak ju 

nestihneme zaradiť do siete škôl, tak jej financovanie bude z podielových daní až od 1.1.2019, 

čiže obec bude musieť miesto 4 mesiacov, financovať až 16. 

 

8. Rozpočtové opatrenia 

Starosta obce predložil úpravu rozpočtu na prenesené kompetencie školstva, kde sa navršuje 

rozpočet na sumu podľa rozpočtovej klasifikácie 09.1.2.1 V_1 459 179,00 €. Poslanci 

obecného zastupiteľstvo navŕšenie rozpočtu zobralo na vedomie. 

 

9. Rôzne: 

Oslavy 750. výročie 

- uvariť dva - tri kotly guľášu. 

- osloviť pána Sunku na catering – Dušan Schumichrast. 

- stretnutie na utorok 6.6.2017 s pánom Sunkom o 17,00 hodine s cieľom dohodnúť sa na 

spôsobe cateringu na oslavy. 

- zabezpečenie predaja – šenku – sú oslovené študentky, ktoré majú dať vyjadrenie 

- Anna Žiarová ponúkla dať upiecť medovníky so siluetou Hasičskej zbrojnice, ďalej 

vyrobiť „tabuľu“ s nápisom výročia. 

- vyrobiť lavice k ohnisku 

- zahrabať jamy 

- vykopať prívod vody do chatky 

 

Detský športový deň 

Okolo 1. júla 

 

IBV komunikácie 

Je možnosť refinancovať, ale ešte sa hľadá spôsob financovania cez banky a obce. Projekt by 

už mal byť pripravený. 

 

Povodne 

Starosta mal stretnutie s pani Burzíkovou, Povodím Váhu a vedúcim odboru ŽP v Martine 

ohľadom povodní zo 4.5.2017 na toku Valčianky. Má prísť projektant, ktorý posúdi zníženie 

prietoku v „mlynskom náhone“, aby voda v čase zvýšeného stavu nebrala brehy.  
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Rastislav Romančík bol požiadaný, aby doviezol ílovitý štrk ku Valčianke pod Cintorín, kde 

sa nám vylievala aj cez zimu 

 

Chodník E519 pravá strana 

Ešte treba vybaviť súhlas vlastníka s realizáciou s budúcim vysporiadaní pozemkov – zmluvu 

o prevzatí do majetku. 

 

Hasičské uniformy 

Slávnostné bude treba zakúpiť, ale nie z dotácie, ale z rozpočtu 

 

10. Interpelácie 

Neboli vznesené 

 

11. Návrh na doplnenie uznesení 

Neboli doplnené 

 

12. Záver 

Starosta poďakoval za účasť a najbližšie zastupiteľstvo bude 28.6.2017, kde sa bude 

schvaľovať Záverečný účet obce za rok 2016. 

 

 

 

 

V Beniciach: 31.05.2017 

 

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Vyvesené: 01.07.2017 

 

 

Zvesené:  
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