Obecné zastupiteľstvo – 13.4.2016 (12. zasadnutie OcZ)
1. Otvorenie zastupiteľstva
Po zahájení a otvorení OcZ sa konštatovalo, že 8 poslancov je prítomných ospravedlnil sa pán
Kamil Košík - konštatovalo sa, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

2. Schválenie programu rokovania OcZ
Obecné zastupiteľstvo schválilo program 12. rokovania obecného zastupiteľstva.
Program sa doplnil: do bodu rôzne sa pridala informácia o výstavbe multifunkčného ihriska

Hlasovanie: Všetci ZA

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa sa určil Mgr. Miroslav Strigáč
Za overovateľov zápisnice sa určili pán Lilko Peter a pán Srnka Jozef

Hlasovanie: Všetci ZA

4. Kontrola plnenia uznesení z 11. zasadnutia OcZ
OcZ konštatovalo, že sa uznesenia plnia

Hlasovanie: Všetci ZA

5. Informatívna správa hlavnej kontrolórky obce Beňuš o správe pohľadávok
k 31.12. 2015, správa o ochrane majetku a správa o výsledku následnej
finančnej kontroly procesu inventarizácie majetku príspevkovej organizácie
obce a obchodných spoločností
Pani starostkou bolo konštatované, že v správe bolo pár chýb, kvôli starej poistnej zmluve,
poistky sa zlúčia, odstránia sa budovy z poistných zmlúv, ktoré úž nie sú a platí sa za ne. Poistky
sa prehodnotia – platí sa jedna paušálna suma za všetky budovy. Pán Lilko navrhol výber
najvhodnejšej poisťovne. Bolo konštatované že doterajší stav sa napraví.
OcZ berie na vedomie
a) správu hlavnej kontrolórky obce Beňuš o správe pohľadávok k 31.12. 2015
b) správu o ochrane majetku
c) správu o výsledku následnej finančnej kontroly procesu inventarizácie majetku príspevkovej
organizácie obce a obchodných spoločností

Hlasovanie: Všetci ZA
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6. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Prišiel pán z SSE – Radovan Zigo a predstavil obecnému zastupiteľstvu ponuku ich firmy
podobne aj pán Marek Vorobeľ predstavil jeho firmu zameranú na verejné osvetlenie, cena
oboch vychádzala z demontáže starých svietidiel, ktoré máme a založenia nových, ponuky sú
prílohou tejto zápisnice, ďalšie podrobnosti sú súčasťou zvukového záznamu OcZ
Pani starostka informovala aj o ďalších ponukách firiem Tomlux, Infralux, iné ponuky neboli
doručené, pán Lilko navrhol vypracovanie energetického auditu – aspoň na cesty prvej triedy,
bolo konštatované, že nemáme na normu dostatok stĺpov, energetický audit by znamenal
zdvojnásobenie počtu svetiel a navýšenie doterajších cien, bolo konštatované pánom
Gondom, že nevieme či zákony na limity a osvetlenia vôbec sú, obce osvetlenie vypínajú a nik
ich nepokutuje, padla informácia, že osvetlenie vymeniť nepotrebujeme – je úsporné, môžeme
ho doplniť a aj na vlastné náklady a vo vlastnej réžii meniť sami – konštatoval pán poslanec
Tomáš Srnka, pánom poslancom Gondom bolo upozornené na riziká spojené s tým, že svetlá
nebudú obecné – nebudú v našom vlastníctve
OcZ obce Beňuš nedoporučuje rekonštrukciu verejného osvetlenia

Hlasovanie: Všetci ZA

7. Informácia kultúrnej komisie k vydávaniu obecných novín
Bol zaslaný štatút pánom poslancom Tomášom Srnkom, pani Katka Chválová ako navrhnutá
šéfredaktorka sa ospravedlnila, bolo treba doplniť názov a periodicitu do štatútu novín,
účastníci OcZ a prítomní poslanci boli oboznámení s návrhmi názvov obecných novín:
Beňušan, Beneshava, Dobrý deň Beňuš, Deň v Beňuši, Čo nové v Beňuši, Beňušský
hlásnik, Beňušské zvesti a Beňušský polgár; periodicita sa upravila na 4x ročne, náklad do každej domácnosti 1 ks zdarma, počet kusov - podľa počtu domácností, ceny a podmienky
inzercie si určí redakčná rada, členovia budú prijatí ako zamestnanci na dohodu, navrhnutý
názov bol Beňušan, podstránka o novinách na webe a zriadenie mailovej schránky – návrh zo
strany pána poslanca Tomáša Srnku, pani Kánová navrhla schránku kam by mohli občania
posielať pripomienky

Navrhnuté zloženie redakčnej rady: šéfredaktor Katarína Chválová, redakčná rada: Karol
Ličko st., Ján Kršák st., Zuzana Podhorská, Michaela Kňazíková
OcZ obce Beňuš schvaľuje názov obecných novín „Beňušan“, štatút obecných novín obce
Beňuš, štatút redakčnej rady obecných novín a redakčnú radu obecných novín
v personálnom zložení: šéfredaktor - Katarína Chválová, redakčná rada: Karol Ličko st., Ján
Kršák st., Zuzana Podhorská a Michaela Kňazíková

Hlasovanie: Všetci ZA

8. Určenie platu starostu
883€ - priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca potvrdená štatistickým úradom, pán
Kovalčík navrhol navýšenie platu starostu o 10%, pán Lilko sa informoval o tom či sú na zvýšenie
v rozpočte prostriedky – bol informovaný pani ekonómkou, že áno; poslanec Tomáš Srnka
navrhol 5% navýšenie platu starostky
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OcZ obce Beňuš rozhodlo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov o zvýšení platu Kataríny Srnkovej, starostky obce o 10% od 1.5.2016

Hlasovanie: Zdržali sa: p. Peter Lilko, p. Tomáš Srnka a p. Jozef Srnka
Ostatní prítomní poslanci ZA

9. Rôzne
Informácia o žiadosti pre farnoť Beňuš– pán farár sa nedostavil, vyjadrí sa na ďalšom
zastupiteľstve, keď sa mu bude dať zúčastniť – ospravedlnil sa z dôvodu choroby
Pani starostka informovala o dodatočných nákladoch na pohreby, ktoré obec má, keď zomrie
bezdomovec

Žiadosť o nenávratnú pôžičku – Pani Bútorová
Informácia o probléme s vodou pri Bútorovcoch a sťažnosti na mokrú stenu zo strany
Kaclíkovcov, Poslanci Gonda a Lilko konštatovali, že ide o občiansko-právny spor Kaclíkovci vs.
Bútorovci, že ho nemá riešiť OcZ, konštatovalo sa, že Bútorovci pohľadávky nemajú, p. Gonda
konštatoval, že pôžičky sa dávať nesmú, zákon umožňuje len jednorázovú sociálnu výpomoc
(napr. na ošatenie), podobne sa vyjadrila aj pani ekonómka (po telefonáte s pani audítorkou)
a pani kontrolórka
OcZ neschvaľuje žiadosť o nenávratnú pôžičku predloženú pani Bútorovou, bytom Beňuš 456

Žiadosť o finančnú podporu - nemocnica s poliklinikou Brezno
Informácia zo strany pani kontrolórky, že príspevok by sa mal realizovať formou členského
v ZMOSe – podobne odporučil riešenie financovania predostrieť pred ZMOS aj pán poslanec
Gonda, OcZ konštatovalo, že sa má pani starostka ešte informovať akou formou (kontaktovať
pani starostku Čontofalskú) sa bude prispievať ...
OcZ doporučilo žiadosť prejednať na najbližšom obecnom zastupiteľstve

Žiadosť o dotáciu pre Bukovinku
Konštatovalo sa, že prijaté VZN nie je úplne jasné a bude potrebné žiadosť poslať právnikovi,
aby sa v súvislosti s ním vyjadril, nech do budúcna nedochádza k sporným situáciám ohľadom
poskytovania dotácii
OcZ doporučuje dať žiadosť prejednať právnikovi

Hlasovanie: Všetci ZA

Rozhodnutie z okresného úradu – pole Filipovo
- rozhodnutie vo veci podnetu obce na zaplavovanie št. cesty I/66 pri Filipove, časť
Liesková
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Pán Gonda konštatoval, že sa nič nezlepší ak tam bude orná pôda, treba vysvetliť
pánovi Kánošovi, aby dal predmetnú parcelu zatrávniť, inak bude preňho realizácia
opatrení mimoriadne náročná

Výzva na zberný dvor
Pani starostka konštatovala, že je toho veľmi veľa čo nemáme, projekt sa pozastavil, nemáme
ani pozemky, navrhnutá lokalita pri Bujačiarni, bol tam aj projektant a je to podľa neho vhodná
lokalita, lokalita je aj v územnom pláne určená na technické stavby, pán Gonda konštatoval,
že to bude veľmi drahý projekt lebo v danej lokalite bude treba vykonať veľa zemných prác a
odvodnenie; ďalšia navrhovaná alternatíva bola v lokalite pri AGB Beňuš (je ale potrebné sa
dohodnúť s družstvom resp. s predsedom družstva), navrhnutá bola aj lokalita pri obecných
garážach táto je ale plošne malá, pani starostka upozornila, že musíme postupovať v súlade
s územným plánom, ak bude potrebné a lacnejšie, zmenil by sa aj územný plán, pánom
poslancom Gondom bolo konštatované, že sa treba informovať na pozemkovom fonde
o možnosti odkúpenia a o dobe samotnej realizácie prevodu pozemkov, na záver bolo
zrekapitulované, že pozemky okolo družstva by boli najvhodnejšie ...

Predaj pozemkov Anna Libičová, Gašparovo 158
OcZ berie na vedomie informáciu o ponuke na odpredaj pozemkov obci (parcely C – KN 1045
a C – KN 1047)

Hlasovanie: Všetci ZA

Zakúpenie detských ihrísk do Filipova, Stôsikova a centra obce Beňuš
OcZ schvaľuje zakúpenie detských ihrísk do miestnych častí obce Beňuš

Hlasovanie: Všetci ZA

Informácie o Multifunkčnom ihrisku a jeho výstavbe
Pán poslanec Gonda konštatoval, že sa ihrisko pravdepodobne predraží pre výkopové práce,
pani starostka sa vyjadrila, že zmluvy sú uzatvorené a dodatky sa robiť nebudú, cena sa
nenavýši.
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