
 

O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 18.03.2020 

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 2019 

4. Rozpočtové opatrenia, 

5. MAS Turiec, výzva 

6. Informácia o platení daní a poplatkov v roku 2019  

7. Podiel separácie za rok 2019, Informácia o podaní žiadosti na Envirofond 

8. Informácia o financovaní ZŠ s MŠ 

9. Informácia o podaní žiadosti ŽSK 

10. Oprava chodníka E519 

11. Informácia o KORONAVÍRUSE - opatrenia 

12. Rôzne:  

13. Interpelácie 

14. Návrh na doplnenie uznesení 

15. Záver 

 

 

 

 

Vyvesené: 13.03.2020 

 

 

Zvesené: 

 

 



Zápisnica z konania Obecného zastupiteľstva 

konaného 18.03.2020 o 18,00 hodine 

1. Otvorenie  
Otvorenie vykonal starosta obce. Prítomným oznámil, že toto obecné zastupiteľstvo je súčasťou 

zasadnutia krízového štábu. Nevolal ostatných, aby nás nebolo nad desať. 

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Ivana Brozmanová, overovatelia zápisnice Milan Levický 

a Rastislav Romančík. Viliam Hajný sa ospravedlnil z dôvodu PN. 

Poslanci obecného zastupiteľstva nedoplnili program rokovania a schválili navrhnutý, 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 
V tomto bode starosta obce uviedol, že uznesenia sa plnia priebežne. Ostatné budú vyplývať 

priebežne. 

 

3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila  Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

poslanci obecného zastupiteľstva ju zobrali na vedomie bez pripomienok. 

 
4. Rozpočtové opatrenia číslo 01/2020 
Starosta obce uviedol, že tieto opatrenia nás budú sprevádzať aj s ostatnými bodmi. Rozpočet na 

prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva V_2 sa mení zo sumy 592,- tis. na sumu 545,- 

tis, €. Ďalej položka 01.1.1 propagácia a inzercia z 500,- na 1300,- € - poplatok CUET jednorazový 

cca 600,- € a ročný poplatok cca 200,- €. 

Bežné výdavky 06.2.0  z 0,00 sa zmenili na sumu 20,- tis. €, ale zmenili sa aj na kapitálové výdavky  

na základe pripomienky Janky Jesenskej, 04.5.1. správa a údržba ciest a chodníkov. Toto sa udialo 

na základe finančných operácií, kde zo sumy 30,- tis. sa zvýšilo na sumu 50,- tis. €. 

Kapitálové príjmy z MAS Turiec zo sumy 0,00 na sumu cca 33,- tis. €. 

Poslanci zobrali na vedomie na vedomie tieto rozpočtové opatrenia. 

 
5. MAS Turiec, výzva 
Starosta obce k tomuto uviedol, že konečne bola vyhlásená výzva a obec má dostať cca 33,- tis. €. 

Tieto finančné prostriedky sa použijú na výstavbu chodníkov Nová IBV a chodník popri ceste 

E519 pravá strana. S týmto chodníkom sú zatiaľ problémy, lebo teraz musí byť parcela už 

v majetku obce, ale najprv musí zastupiteľstvo ŽSK schváliť prevod. Zastupiteľstvo má byť 23. 

marca, ale na základe momentálnych udalostí, nie je isté či sa uskutoční. Stavebné povolenie na 

chodník je teda v procese vybavovania. Musela sa doplniť projektová dokumentácia. Ďalej projekt 

má dva varianty – bez odvodu vody kanálom a s ním. Teraz je požiadavka správy ciest 

s odvodnením podľa výzvy, to čo je v zemi, nie je oprávnený výdavok?!. 

Ako to dopadne, kedy budú finančné prostriedky, je v riešení, ale o tú sumu cca 33,- tis € máme 

dostať. 

Súčasťou vybudovania chodníka má byť aj nová zastávka, pokiaľ nám to rozpočet dovolí. 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie. 

 
6. Informácia o platení daní a poplatkov v roku 2019  
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že za rok 2019 máme minimálne nedoplatky. Ten, ktorý je 

najväčší, tak tomuto daňovníkovi neboli  rozhodnutia doručené, lebo sa vraj presťahoval.  

Ďalej starosta uviedol, že exekučné konanie voči spoločnosti Fasco bolo zrušené z titulu 

nevymožiteľnosti a presiahlo dobu päť rokov. 

Dlh za komunálny odpad nájomcovi obchodu bude obec vymáhať v zmysle zákona o správa daní 

a poplatkov sama, nakoľko exekučné trovy by prevýšili dlžnú čiastku. 

 
7. Podiel separácie za rok 2019, Informácia o podaní žiadosti na Envirofond 
Zuzana Révayová uviedla, že podiel separácie je veľmi pekné číslo. Starosta postupne upresnil 

v čom spočíva podiel separácie 63%. 



Všetok zelený odpad, ktorý bol sústredený v školskej záhrade bol vyvezený do rohu záhrady. 

Rastislav Romančík, ktorý to spracovával, tak uviedol, že to bolo sedem fúr o váhe jednej cca 4 t. 

keď sa to vydelilo piatimi rokmi a vynásobilo desiatimi, tak vyšlo na rok približne 50 t surovej 

hmoty. Ďalej sa doviezla tráva z ihriska asi 12 t, ale dalo sa do štatistiky 8 t. Vyše 20 t sa spracovalo 

na starostovej záhrade. 74 t zeleného odpadu za rok 2019 nie je vôbec prehnané číslo a tým ani 

separácia 63%. 

Starosta dal v zmysle zákona zaregistrovať malú kompostáreň, kde sa môže spracovať 100 t 

zeleného odpadu za rok . jedná je v priestoroch ZŠ s MŠ a druhá na jeho záhrade. 

Podiel separácie bez zeleného odpadu činí viac ako 32%, čo je tiež pekný ukazovateľ. Tento 

výsledok je daný aj započítaním 5,5 t papiera zo zberu školy, ktorý za rok 2018 nebol vykazovaný.  

V roku 2019 sa nemohlo dávať do podielu separácie kovový odpad, ktorý odovzdali občania do 

zberných surovín. Tento odpad si mohli dať do separácie obce, na ktorých území sa tieto zberné 

suroviny nachádzajú. Rok 2020 sa už bude tento odpad pripisovať na obec z ktorej občania ho  

doviezli. 

Táto hodnota 63% percent slúži k žiadosti na Environmentálny fond, kde obce ktoré majú podiel 

separácie nad 30% ho môžu požiadať o dotáciu, ktorú môžu použiť na náklady na separovanie. 

Obce, ktoré majú podiel separácie nad 60%, môžu túto dotáciu použiť na náklady spojené so 

životným prostredím. Koľko bude táto dotácia ešte nie je známe, lebo bude závislá   na počte 

žiadostí a vyzbieraného poplatku za uloženie na skládku. Hodnota má byť známa do konca júna. 

Pre nás je dôležitý ukazovateľ komunálny odpad, ktorý bol v roku 2019 53 t. V roku 2018 bol  56 

t. tendencia je klesajúca pri rovnakom počte ľudí. Tento odpad sadá znížiť dôsledným separovaním 

všetkých zložiek a preto to treba občanom neustále vysvetľovať. 

 
8. Informácia o financovaní ZŠ s MŠ 
Starosta odporučil poslancom obecného zastupiteľstva článok, ktorý vyšiel v Obecných novinách. 

V ňom sa spomína financovania školstva, ako štát financuje svoje kompetencie v oblasti školstva. 

Rozpočet rok 2019 podľa poslednej verzie V_12 bol 614 251, - € pri 279 žiakoch, čo činilo na 

žiaka 2201,62 €. Rozpočet na rok2020podľa V_ 539577,- € pri 269 žiakoch, na žiaka 2005,86 €? 

Tento rozpočet na rok 2020 je po 10% zvýšení normatívov? Dnes prišiel nový rozpočet V_2, kde 

sa zvyšuje  o 6156,- €, ale stále chýba cca 105000,- €. V máji bude dohodovacie konanie, ale kedy 

budú pridelené finančné prostriedky nevedno. Nevedno kedy, hlavne v tejto dobe, keď sme 

vystavený vplyvom epidémie a zastavovania ekonomiky. 

 

9. Informácia o podaní žiadosti ŽSK 
Najprv starosta chcel dotáciu na obnovenie studne a polievanie školskej záhrady z dôvodu 

vysadenia ovocných stromov, ale potom žiadosť podal na osvetlenie zelenej plochy, osadenie 

obrubníkov  na vyrovnanie terénu na ploche pri Turci. Či budeme úspešný, to je otázne, či bude 

ŽSK krátiť dotácie z dôvodu ekonomiky nevedno. Minimálna výška dotácie je 1500,- a maximálna 

3000,- €. 

 
10. Oprava chodníka E519 
Chodník sa začal opravovať minulý týždeň vo štvrtok. V piatok prišiel zhotoviteľ za starostom 

obce a odporučil použiť stabilizačný betón, aby opravený chodník vydržal dlhšie. Cena sa zvýšila 

o cca 600,- €. Celá časť chodníka, ktorá je v tráve sa úplne rozoberie a presype. Ďalší chodník sa 

bude opravovať postupne výmenou poškodených cestných a trávových obrubníkov a dlažba sa 

bude vyberať a nanovo klásť. 

 
11. Informácia o KORONAVÍRUSE – opatrenia 
Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že toto je aj zasadnutie krízového štábu. 

Téma dňa a nevedno koľko to bude trvať. Dnes mali byť dodané rúška z LM 50 ks po 2,40 €, ale 

zatiaľ nie sú. Starosta objednal ďalších 50 ks v Príbovciach, ktoré majú byť dodané v piatok po 

1,50 €.  



Starosta všetko zverejňuje na webe, dáva odporúčania na obecnú vývesku. Všetci obyvatelia sú 

povinný dodržiavať nastavené príkazy, aby sa to nerozšírilo a nedošlo k vynútenému uzatvoreniu 

obce. 

Základná škola sa uzatvorila od 13. marca, ale na základe rozhodnutiu hlavného hygienika sa od 

pondelka16. marca zatvorila na 14 dní. 

V Príbovciach je pozitívny nález, ale rodinný príslušníci nedodržiavali karanténu a teraz sa čaká 

na výsledky. 

Starosta vyzval občanov, aby sa správali zodpovedne, používali rúška, dodržiavali základné 

hygienické návyky, spoločenské stretnutia obmedzili na čo najkratšiu dobu, nezdržiavali sa 

v potravinách, len na nevyhnutný čas. 

Zuzana Révayová sa opýtala, či je niekto v Beniciach, ktorý by potreboval osobnú pomoc druhého 

človeka. Zatiaľ sa taký nejaví, ak bude potreba to riešiť, tak sa to samozrejme bude riešiť. 

Všetky spoločenské akcie sú zrušené, pohreby obmedzované na malý počet ľudí. 

12. Rôzne: 

Cintorín  

Zuzana Révayová sa opýtala na lavičky na cintoríne. Toto bola požiadavka už vlani, ale sa nejak 

na to pozabudlo. 

Milan Levický sa opýtal na krta na cintoríne, kde nám to pekne vyryl, vyryli. Budeme robiť 

opatrenia, dajú sa plastové fľaše, elektrické odpudzovače a uvidíme ako to zaberie. 

Rastislav Romančík – výrub stromov na cintoríne. Starosta odpovedal, že povolenie na výrub je 

vydané. 

Akcie: prvá ktorá má byť v najbližšej dobe je stavanie mája. Budeme, nebudeme? Deň matiek? 

Detský deň, Vatra, Vodácky triatlon? Kedy sa situácia uvoľní nevie nik povedať. Starosta mal byť 

17 dní v júni v zahraničí, ale už dnes vie, že sa dovolenka neuskutoční a bude doma.   

Hasičská zbrojnica – Rastislav Romančík sa opýtal na pokračovanie stavebných úprav. Starosta 

odpovedal, že zatiaľ nie a čakáme na vykryštalizovanie situácie s dodávateľom prác. Termín 

dokončenia je do decembra 2022. času je zatiaľ dosť. Urobiť prístrešok a spojiť ho so strechou sa 

nebude robiť v zmysle zmluvy o dotácii, lebo by sa mohlo stať, že nám neuznajú výdavky. 

 

13. Interpelácie 

Neboli vznesené. 

 

14. Návrh na doplnenie uznesení 

Neboli podané. 

 

15. Záver 

Starosta sa poďakoval za účasť. 

 

Zapísal:      Ivana Brozmanová 

 

 

Overovatelia:    Milan Levický     ........................................................ 

   

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

 

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

 

Vyvesené: 20.03.2020 

Zvesené: 


