
O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 28.06.2017 

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

Obecného zastupiteľstva  

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2016 

4. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 

5. Záverečný účet obce za rok 2016, odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 

6. Rôzne:  

7. Interpelácie 

8. Návrh na doplnenie uznesení 

9. Záver 

 

Vyvesené: 22.06.2017 

 

 

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 28.06.2017 

 

 

1. Otvorenie 

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

neprítomný poslanec Milan Levický. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová, overovatelia 

zápisnice Viliam Hajný a Dušan Schumichrast. 

Poslanci obecného zastupiteľstva nedoplnili program rokovania o ďalšie body.  

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

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

 

3. Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2016 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že povinnosť riaditeľa ZŠ predložiť správu 

zriaďovateľovi bola splnená. Poslanci túto správu schválili bez pripomienok. 

 

4. 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. 

 

5. Záverečný účet obce za rok 2016, odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 

Starosta obce uviedol tento bod rokovania s čerpaním rezervného fondu za rok 2016. hlavný 

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

výhrad. 

Celkové hospodárenie za rok 2016 bolo vo výške 46 980,15 €. Použitie tohto prebytku obecné 

zastupiteľstvo schválilo do rezervného fondu. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 

2016 bez výhrad. 

 

6. Rôzne 

Detský športový deň 

Uskutoční sa v nedeľu 2. júla 2017 o 10,00 hodine v areáli pri Turci. Balíčky, mäso sú 

vybavené.  

Turnaj starostov obcí 

Uskutoční sa 29. júla 2017 na ihrisku TJ Dynamo Príbovce. Turnaj organizuje obec Rakovo. 

Zabezpečiť našich hráčov má na starosti Dušan Schumichrast a Milan Levický. 

Hasiči 

Treba skompletizovať slávnostné uniformy. Ďalej treba urobiť nákup z dotácie 1400,- € podľa 

potreby DHZ. Zodpovedný predseda DHZ Rastislav Romančík s výborom. 

MŠ Benice 

Minulý týždeň bolo predbežné konanie ohľadom hygieny. Treba vykonať stavebné úpravy, 

zhotoviť bleskozvod. Zaradenie do siete škôl bolo zaslané na Ministerstvo školstva so 

súhlasným stanovisko RÚVZ v Martine aj s ORZaHZ v Martine. Stanovisko Inšpektorátu 

práce v Žiline bude zaslané dodatočne, po skontrolovaní zamestnanca inšpektorátu. Ten príde 

v pondelok na budúci týždeň. 

750. výročie – vyhodnotenie 

Finančné vyhodnotenie ešte nie je urobené. Čo sa týka ohlasov na akciu, tak je to väčšinou 

kladné. 



Podrobné vyhodnotenie bude neskôr. 

 

7. Interpelácie 

Neboli vznesené. 

 

8. Návrh na doplnenie uznesení 

Neboli žiadne návrhy na doplnenie 

 

9. Záver 

Starosta poďakoval za účasť na rokovaní a najbližšie zastupiteľstvo bude asi koncom augusta, 

z dôvodu úprav rozpočtu na kapitálové výdavky. 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Vyvesené: 18.07.2017 

 

 

Zvesené:  

 

 

 

 

 

 


