
O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 19.06.2019 

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 s MŠ Benice za rok 2018 

4. Záverečný účet obce za rok 2018; Stanovisko hlavného kontrolóra  

5. MAS Turiec – informácia, Chodníky IBV, chodník E519 oprava 

6. Nákup zariadení do školskej jedálne 

7. Návrh mandátnej zmluvy na účtovnícke práce, 

8. Oprava striech, informácia  

9. Dotácia na automatickú závlahu a prívod vody na cintorín 

10. Rozpočtové opatrenia č. 03/2019 

11. Rôzne: Detský športový deň, Vatra, Turnaj o pohár starostov obcí, Valné 

zhromaždenie Turvod a. s.,  

12. Interpelácie 

13. Návrh na doplnenie uznesení 

14. Záver 

 

Vyvesené: 14.06.2019 

 

      Zvesené: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva 

konaného 19.06.2019 o 18,00 hodine  

1. Otvorenie 

Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že všetci poslanci sú prítomní, viď prezenčná 

listina. Boli určení overovatelia zápisnice Viliam Hajný a Milan Levický a zapisovateľ zápisnice 

Ivan Brozmanová. 

Ako hostia sa zúčastnili obyvatelia obce Martin Čerpák a Maroš Marčičiak. 

Poslanci nedoplnili body rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

V tomto bode starosta obce uviedol, že uznesenia sa plnia priebežne. 

 

3. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Benice za rok 2018 

Správa sa podáva raz ročne na schválenie obecnému zastupiteľstvu. V správe je uvedené 

hospodárenie ZŠ s MŠ za predchádzajúci rok, kde sú uvedené všetky finančné toky, tak 

z podielových daní – originálnych kompetencií, prenesených kompetencií a z nájmu. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili správu o hospodárení. 

 

4. Záverečný účet obce za rok 2018; Stanovisko hlavného kontrolóra  

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že „stanovisko“ hlavného kontrolóra je predložené  

s odporúčaním „schváliť“. V návrhu na uznesenia je použitie prebytku hospodárenia 15,- tis. € na 

splátku úveru. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili Záverečný účet obce za rok 2018 bez „výhrad“. 

 

5. MAS Turiec – informácia, Chodníky IBV, chodník E519 oprava 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že v máji bolo valné zhromaždenie, kde im bolo povedané, 

že prvé výzvy pôjdu v septembri a finančné prostriedky najskôr v roku 2021. My sme mali 

naplánované použiť finančné prostriedky z MAS-ky na chodníky IBV, ale tieto v tomto roku 

nebudú. Je na zvážení zastupiteľstva, či chodníky vybudujeme v tomto roku z vlastných zdrojov 

alebo budeme čakať na zdroje z MAS-ky. 

Poslanci sa dohodli, že v tomto roku sa opraví chodník popri ceste E519 ľavá strana, z rezervy sa 

zrealizujú chodníky v IBV. Finančné prostriedky z MAS-ky sa použijú na výstavbu chodníka 

pravá strana, stým, že sa naprojektuje predĺženie chodníka. Toto však bude predmetom budovania 

v budúcom roku. 

Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili zmenu rozpočtu – finančné operácie a budovanie 

chodníkov IBV. 

 

6. Nákup zariadení do školskej jedálne 

K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že medializáciou „obedy zadarmo“ vznikajú 

mnohé dezinformácie, že obce majú dostatok finančných prostriedkov, že nevedia čo s nimi majú 

robiť....  

Nám z toho vyplýva, že v školskej jedálni sa zvýši počet stravníkov cca o 50. teraz je cca 250. 

Požiadavka na doplnenie inventára, veľkokapacitná panvica, konvektomat, taniere predstavujú 

sumu cca 15,- tis. €. Túto sumu nemá obec z čoho získať. Má byť poskytnutá dotácia na technické 

vybavenie jedálni zo štátu, ale nevieme kedy a koľko. Zatiaľ to nie je z čoho financovať a musíme 

čakať na možnú dotáciu. Z vlastných zdrojov to nie je možné. 

Ďalej starosta obce uviedol, že budeme musieť prijať nové VZN o čiastočnej úhrade nákladov na 

stravu. Toto VZN sa bude schvaľovať v auguste, tak aby bolo účinné k 1.9.2019. 

Poslanci obecného zastupiteľstva prijali tento bod rokovania na vedomie, stým, že v auguste už 

bude možno spôsob financovania technického zariadenia do jedálne. Pravdepodobne sa bude 

musieť prehodnotiť aj likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO), čo má tiež súvislosť 

na finančné zdroje školy, obce. 

 



7. Návrh mandátnej zmluvy na účtovnícke práce 

K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že naposledy bola zmluva schvaľovaná v roku 

2010. Mení sa článok III. zmluvy, kde namiesto 30% priemernej mzdy sa určuje 40%.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh mandátnej zmluvy. 

 

8. Oprava striech, informácia  

K tomuto bodu starostu obce uviedol, že budova II. stupňa je už hotová. Na I. stupni sa dokončuje, 

má to byť hotové tento týždeň, ale závisí to od poveternostných podmienok. 

Po dokončení budeme opätovať žiadosti na havárie – okná telocvičňa, budova I. stupňa 

 

9. Dotácia na automatickú závlahu a prívod vody na cintorín 

K tomuto bodu starosta obce uviedol, že z požadovanej dotácie na cintorín 6000,- € sme dostali 

1000,- €. Na zavlažovanie areálu sme žiadali 3000,- € a nedostali sme nič. Navrhol aby sme sumu 

4000,- € z kategórie kultúra – zavlažovanie areálu pri Turci presunuli na kategóriu náboženské 

služby – cintorín. Z dotácie 1000,- € a zo svojich prostriedkov sa ukončí tento rok cintorín. 

V budúcnosti sa urobí závlaha v areáli pri Turci. 

Poslanci odsúhlasili presun finančných prostriedkov. 

 

10. Rozpočtové opatrenia č. 03/2019 

Starosta k predloženým materiálom podal informáciu, v ktorej opísal stav finančných prostriedkov 

na ZŠ s MŠ.  

Ďalej v rozpočtových opatreniach sú presuny finančných prostriedkov v rámci rozpočtu so 

zapojením príjmových finančných operácií. 

Poslanci odsúhlasili rozpočtové opatrenia č. 3 

 

11. Rôzne: Detský športový deň, Vatra, Turnaj o pohár starostov obcí, Valné 

zhromaždenie Turvod a. s.,  

Valné zhromaždenie Turvod 

Starosta obce informoval o mimoriadnom valnom zhromaždení, kde sa majú zmeniť stanovy 

a voliť nových členov do dozornej rady, pretože na riadnom valnom zhromaždení sa voľby 

neuskutočnili, lebo primátor mesta Martin je viazaný uznesením mestského zastupiteľstva, že 

mesto Marin má mať 50% zastúpenie v dozornej rade. Toto uznesenie má byť zrušené dnes 

19.6.2019 o 17,00 hodine, kedy má zasadať mestské zastupiteľstvo. Primátor Martina sľúbil, že 

keď bude toto uznesenie zrušené, tak do dozornej rady sa zvolia zástupcovia za mestá Turčianske 

Teplice a Vrútky a za Horný, Stredný a Dolný Turiec. Zmena stanov sa neuskutoční. 

Turnaj starostov obcí 

Termín konania 6.7.2019 o 10,00 hodine na ihrisku. Má sa hrať vo formáte  a pravidlách v malom 

futbale. Milan Levický uviedol, že iní hráči chcú hrať veľký futbal. Ďalej uviedol, že malý futbal 

sa uskutoční 29.6.2019. Tento futbal sa nemal hrať a v Beniciach máme v tomto termíne Vodácky 

triatlon. 

Na turnaj nad 35  rokov sa Benice nezúčastnia. 

Vatra, Detský športový deň 

Starosta oboznámil zastupiteľstvo dreve, ktoré bude použité na Vatru. Chystať sa bude v piatok 

21.6.2019. páliť sa bude v sobotu 22.6.2019.  

Milan Levický navrhol spojiť Detský športový deň s pálením Vatry. Starosta obce povedal, že 

Jozef Strakoš je v sobotu preč a nachystané zariadenia sú na nedeľu. Po telefonickom dohovore 

s Jozefom Strakošom a Jánom Stachom sa dohodlo, že streľbu si zoberie na starosť Martin Čerpák 

a Maroš Marčičiak.  

Nakoniec sa dohodlo, že Detský športový deň a Vatra sa uskutoční 22.6.2019. Martin Veterník 

mal voziť deti na povoze, ale v sobotu nebude doma. Guľáš uvarí Viliam Hajný, balíčky sú 

objednané. ceny za súťaže vybavila Ivana Brozmanová od Milana Adamca, prispejú aj manželia 

Révayovci. Viliam Hajný dodá firemné tričká Maroš Marčičiak tiež prispeje ako každý rok. 

Súťaže bude mať na starosti Ivana Brozmanová, Zuzana Révayová, streľba Martin Čerpák a Maroš 

Marčičiak, maľovanie na tvár Stanislava Plaštiaková s Alenou Štefánekovou. 

Kotnrola OR HaZZ 



Dnes starostovi telefonovali z OR HaZZ v Martine, že v stredu 26.6.2019 uskutočnia kontrolu na 

dodržiavanie zákona o požiarnej ochrane na úseku prevencie. Starosta požiadal Rastislava 

Romančíka, aby mu odovzdal denníky. 

Rada školy 

Dnes telefonoval riaditeľ ZŠ s MŠ, že sa uskutoční rada v pondelok 24.6.2019 o 16,00 hodine. 

Účasť zástupcov obce je povinná. 

Priebeh akcií v obci 

Starosta informoval o akciách, ktoré sa majú uskutočniť v obci od júna do septembra 

28.6.2019 - koniec školského roka – deti Areál pri Turci 

29.6 2019 – Vodácky triatlon 

06.7.2019 – Turnaj o pohár starostov obcí  

27.7.2019 – Hasičská súťaž 

Oprava cesty – nová kolónia 

Starosta obce uviedol, že sa stretol bývalým oblastný riaditeľom fi. Swietelsky, ktorý je teraz 

v Doprastave. Vzhľadom k tomu, že majú teraz techniku v Martine, tak je možnosť opraviť cestu, 

stým že sa ušetrí na dovoze techniky. 

 

12. Interpelácie 

Neboli vznesené 

 

13. Návrh na doplnenie uznesení 

Neboli doplnené. 

 

14. Záver 

Starosta obce sa poďakoval za účasť. Termín najbližšieho rokovania obecného augusta bude okolo 

15. augusta. 

 

Zapísal:    Ivana Brozmanová 

 

 

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

   

     Milan Levický   ........................................................ 

 

 

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

 

 

 

Vyvesené: 01.07.2019 

 

 

Zvesené: 


