
 

O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 17.06.2020 

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

Obecného zastupiteľstva  

 

Program rokovania 

1. Otvorenie  

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2020 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

5. Záverečný účet obce za rok 2019; Stanovisko hlavného kontrolóra 

6. Doplnok č. 1 „Štatút komisie na ochranu verejného záujmu“ 

7. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 

8. Informácia o vývoji financovania samosprávy 

9. Informácia o ZŠ s MŠ 

10. Chodníky MAS Turiec, financovanie, spoluúčasť 

11. Informácia o podaní žiadosti ŽSK - zrušená 

12. Rôzne:  

13. Interpelácie 

14. Návrh na doplnenie uznesení 

15. Záver 

 

 

 

 

Vyvesené: 12.06.2020 

 

 

Zvesené: 

 

 



Zápisnica z konania Obecného zastupiteľstva 

´konaného 17.06.2020 o 18,00 hodine 

 

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

podľa prezenčnej listiny 

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Mgr. Ivana Brozmanová, za overovateľov zápisnice Milan 

Levický a Rastislav Romančík. 

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 výsledkoch kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2020 
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila „Správu o kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2020. 

Poslanci  obecného zastupiteľstva ju zobrali na vedomie bez pripomienok. 

 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila návrh „Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 

2020“. keďže tento návrh nebol zverejnený najmenej 15 dní pred konaním obecného 

zastupiteľstva, tak ho poslanci zobrali na vedomie. Schvaľovať sa bude na najbližšom rokovaní 

obecného zastupiteľstva. 

 
5. Záverečný účet obce za rok 2019; Stanovisko hlavného kontrolóra 
Návrh na schválenie poslanci mali doručené v písomných materiáloch aj elektronicky spolu 

s ostatnými prílohami.  

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra s odporúčaním schváliť 

Čerpanie rezervného fondu v roku 2019. 

Návrh na prevod prebytku rozpočtu vo výške 21 189,28 € na tvorbu rezervného fondu poslanci 

obecného zastupiteľstva schválili.  

Po krátkej rozprave poslanci obecného zastupiteľstva schválili Záverečný účet obce za rok 2019 

bez výhrad. 

 
6. Doplnok č. 1 „Štatút komisie na ochranu verejného záujmu“ 
Starosta obce uviedol, že novelou ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa zmenili podmienky zverejňovania oznámenia 

funkcií. Od 1.1.2020 je povinná komisia zverejniť oznámenie funkcií starostu obce na webovom 

sídle obce. Toto ustanovenie sa premietlo aj do „Štatútu komisie na ochranu verejného záujmu“. 

 
7. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 
V tomto bode rokovania MGr. Ivana Brozmanová prečítala „Uznesenie k „Oznámeniu funkcií, 

zamestnaní činností a majetkových pomerov starostu obce“ za rok 2019. 

Poslanci obecného zastupiteľstva toto uznesenie zobrali na vedomie. 

 
8. Informácia o vývoji financovania samosprávy 
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že z titulu koronakrízy ministerstvo financií urobilo nový 

vývoj prognózy vývoja podielových daní apríl 2020. Oproti prognózy november 2019 sme cca 

o 20,- tis € nižšie. Aký bude vývoj, nie je to známe, ale scenár môže byť ešte horší, pretože 

zamestnanosť klesá a tým aj príjem z podielových daní. 



Čo sa týka úpravy rozpočtu na tento rok, ešte to nie je aktuálne, pretože príjem podielových daní 

za I. polrok máme nad 50%. Únia miest SK8 chce dofinancovať rok 2020 na úroveň príjmov roku 

2019. toto by pre nás bolo výhodné, ale nevieme z čoho a ako nám to MF dorovná. 

 
9. Informácia o ZŠ s MŠ 
Do 15. mája malo byť rozhodnuté ako sa bude preplácať 80% platov pre zamestnancov MŠ.?! Títo 

zamestnanci nemohli byť platení počas koronakrízy na 100%, lebo dištančná výuka sa nemôže 

vykonávať. Doteraz nie je rozhodnuté. 

Ďalej starosta obce spomenul komunikáciu s predsedom odborov zamestnancov školstva a vedy p. 

Ondekom. Tento odborový predák chce, aby všetci zamestnanci školstva boli platení 

z preneseného výkonu štátnej správ. Jeho tvrdenie, že teraz obce nemajú finančné prostriedky 

z podielových daní, ale štát bude platiť z normatívoch. On len chce 450,- mil. € z podielových daní, 

aby prevzal štát?! Jeho vôbec nezaujíma že školstvo je financované na základe originálnych 

kompetencií ŠKD, ŠJ, CVČ, ZUŠ... a z normatívov. V čase rozhovoru starosta tvrdil, že nám 

chýba cca 111,- tis. €, ale pri dohodovacom konaní máj 20200 sme zistili, že je to viac ako 150,- 

tis. €. 

Toľkoto k p. Ondekovi, ktorý absolútne nechápe situáciu a hrá sa na vlastné tričko. Názor starostu, 

keď teraz nemá štát na normatívy, čo je prenesený výkon štátnej správy, ktoré si od obcí objednáva, 

tak keď zoberie cca 450,- mil. € z originálnych kompetencií, tak z čoho bude samospráva 

financovať svoju činnosť? 

Ďalej starosta obce spomenul, že opäť sa ozývajú hlasy na zlučovanie obcí. opäť položil otázku 

„budú dve vrecia peňazí alebo sa to isté vrece rozdelí, len pre menej subjektov? Kde bude 

samospráva, ako sa budú rozdeľovať po jednotlivých obciach, ktoré nebudú hlavné? My sme toto 

už mali do 1990 roku, keď stredisková obec boli Príbovce. 

Milan Levický sa opýtal na otvorenie školy pre ročníky 6 – 9. Starosta odpovedal, že riaditeľ 

pravdepodobne nebude otvárať pre tieto deti. Škola sa otvorí naplno až od 29.6.2020. 

 

10. Chodníky MAS Turiec, financovanie, spoluúčasť 
Výzva je otvorená. MASky si môžu otvoriť kontokorentný účet. 23.6.2020 má byť odvkladovaný 

pozemok z VÚC Žilina, ktorý bude slúžiť na výstavbu chodníka E519 pravá strana. 

Naša obec má dostať cca 33,- tis.  €. Spolu s naším doplatkom sa má financovať výstavba 

chodníkov v Nová IBV, Chodník E519 pravá strana a zastávka MHD. Kedy sa začne? Ešte to je 

vo hviezdach, lebo stále nie sú známe pravidlá, ale výzva je otvorená. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili spolufinancovanie v minimálnom objeme 5%. 

  
11. Informácia o podaní žiadosti ŽSK – zrušená 
V tomto bode starosta obce uviedol, že z titulu koronakrízy všetky mimorozpočtové granty sa 

zrušili a aj VÚC Žilina. Financovanie oddychovej zóny – obrubníky, osvetlenie bude z vlastných 

zdrojov. Bude tam osadená aj rampa, aby sme obmedzili motorové vozidlá. 

12. Rôzne: 

Regionálna rada partnerstva pre Turiec 

 K tomuto bodu starosta obce uviedol, že 5.6.2020 sa uskutočnila Rada ZMOT, kde sa zvolila 13 

členná rada k Integrovanej územnej stratégie ŽSK, ktorej súčasťou je aj náš starosta. Táto rada 

bude rozhodovať o stratégie rozvoja  a financovanie cez eurofondy v novom programovacom 

období 2020 – 2027 v Turci. Bude sa jednať hlavne o rozvoj dopravy – R3, cyklotrasy a podobne. 

Podpora regionálneho rozvoja 

 K tomuto bodu starosta obce uviedol, že podával žiadosť na úrad podpredsedu vlády na 

zavlažovanie areálu ZŠ s MŠ, ktorý bude nutný z titulu obnovenia ovocného sadu. Predpoklad 

získania dotácie je nízky, ale stojí to skúšku. 

Jánska vatra 

Rastislav Romančík oznámil, že hasiči budú robiť vatru v sobotu 27.6.2020 pri lavici pri Turci. 

Prichystanie si zobral na starosť. Starosta mu odporučil odpíliť suchý smrek na cintoríne. 

Ďalej uviedol, že sa uskutoční MTC v Príbovciach 19.6.2020 za účasti DHZ Benice, Príbovce, 

Rakovo a Valča. 



Hasičské súťaže zatiaľ nie sú povolené. Počkáme si na vývoj ako určí predsedníctvo DHZ. 

Detské ihrisko pri MŠ Benice 

Úrad podpredsedu vlády pre šport nám zaslal mail, kde nám na túto dotáciu dávajú korekciu 10%, 

čo činí 820,00 €. Vraj sme nesplnili kritéria. Korekcie dostali viaceré obce. Starosta uviedol, že sa 

ide odvolať. Výsledok je zatiaľ neistý, ale urobí všetko preto, aby obec nevracala žiadne finančné 

prostriedky. 

Lavičky na cintoríne 

Mgr. Ivana Brozmanová a Zuzana Révayová dostali za úlohu ísť na cintorín a určiť miesto, kde sa 

tieto lavičky osadia. 

Nefunguje hydrant v ľavom rohu cintorína, pretože je poškodený regulátor tlaku. Ostatné hydranty 

sú funkčné. 

Zatrávňovacie tvárnice 

Milan Levický na vrhol osadenie zatrávňovaniach tvárnic od brány po betónovú plochu pri dome 

smútku. Dostal plnú dôveru na vykonanie diela. 

Futbalový turnaj sa tento rok neuskutoční, pretože sa robí rekonštrukcia ihriska. 

 

13. Interpelácie 

Neboli vznesené. 

 

14. Návrh na doplnenie uznesení 

Neboli doplnené. 

 

15. Záver 

Starosta sa poďakoval za účasť. 

 

 

 

 

 

Zapísal:      Ivana Brozmanová 

 

 

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

   

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

 

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

 

 

 

Vyvesené: 25.06.2020 

 

 

 

Zvesené: 


