Obecné zastupiteľstvo - 11.2.2015
1. Otvorenie
Po otvorení rokovania OcZ sa konštatovalo, že všetci poslanci sú prítomní, takže obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.

2. Schválenie programu rokovania OcZ
Hlasovanie:
Pani starostka navrhla doplniť do programu ďalší bod, ktorý sa týka našich zriaďovateľských organizácií
7 bod: návrh a schválenie záverečného účtu za rok 2014 - príspevková organizácia Úsek služieb, bod 7/A:
Obecné služby Beňuš s.r.o., bod 7/B: – Miestne prevádzkarne s.r.o. Beňuš - všetci hlasovali ZA doplnenie
bodov rokovania o tieto body

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa sa určil Mgr. Miroslav Strigáč za overovateľov zápisnice páni Juraj Škôlka a Jozef Srnka

4. Kontrola plnenia uznesení
Hlasovanie:
Ruší sa uznesenie č. 24/2015 a mení sa uznesenie OcZ č. 26/2015 a to tak, že slová v prvej zarážke:
„najmenej 5 rokov praxe ekonomickej, alebo kontrolnej činnosti,“ vypúšťa - 7 poslancov bolo ZA - p. Lilko
bol proti, p. Gonda sa zdržal hlasovania – p. starostka upovedomila poslancov, že uznesenie č. 24 je pre
obec zjavne nevýhodné, že chce svoj čas využiť na aktivity v prospech obce a nie na chodenie na súdy
Následne došlo k hlasovaniu o zrušení uznesenia č. 41 ( Žiadosť o opravu múrika Boženy Nemčokovej,
Gašparovo 233: OcZ obce Beňuš doporučuje: žiadosť prejednať komisiou výstavby a územného plánu, ktorej
predsedom je poslanec Tomáš Srnka ) – všetci hlasovali ZA – ruší sa uznesenie č. 41 – Žiadosť sa postúpi pred

špeciálny stavebný úrad

5. Voľba hl. kontrolóra
Meno kandidáta / čas na predstavenie sa
Vigodová – 17:15 / 17:36
Moravčíková - 17:36 / 17:44
Koralka – 17:45 / 17:50
Vaisová – 17:51 / 17:54
Hlasovanie:
Hlasovanie o verejnej, alebo tajnej voľbe na funkciu kontrolóra obce Beňuš
Všetci hlasovali ZA verejné hlasovanie
Hlasovanie za jednotlivých kandidátov:
Ing. et Ing. Katarína Vigodová 1 ZA pán Lilko, Zdržali sa 8
Ing. Blanka Moravčíková Moravčíková 1 ZA - Košík, Zdržali sa 8
Mgr. Miroslav Koralka Všetci 9 poslanci sa zdržali hlasovania
Ing. Miroslava Vaisová - 7 ZA, zdržali sa 2 - pán Lilko a pán Košík
Za hlavnú kontrolórku obce Beňuš bola zvolená - p. Ing. Miroslava Vaisová

6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2015
Návrh rozpočtu – rozpočet obce bol predložený a položkovite vysvetlený ako v príjmovej, tak aj vo
výdavkovej časti - súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet Základnej školy v Beňuši, v návrhu finančného
rozpočtu položka 01.1.1 714001 bola suma na kúpu osobného automobilu znížená na sumu 6 000€, po
doplnení žiadosti bola schválená žiadosť Občianskeho združenia Hron o preplácanie príspevku na cestovné
náklady vo výške 2 000€ ročne pre deti z obce Beňuš – Gašparovo, Filipovo. Položka 08.2. reprezentačné
kultúra sa zvyšuje na 350€ a položka Občianskemu združeniu, nadácii vo výške 150€
Hlasovanie: za celkový limit na kúpu obecného automobilu 18 000€ v rozpočte na tento rok 6 000€
p. Lilko hlasoval Proti, všetci ostatní poslanci hlasovali ZA
Hlasovanie za schválenie rozpočtu:
8 ZA pán Lilko sa zdržal hlasovania – rozpočet bol schválený

7. návrh a schválenie príspevkovej organizácie Úsek služieb
Hlasovanie:
Schválenie prebytku hospodárenia – všetci ZA – zaúčtuje sa na účet 428

7/A a 7/B Obecné služby Beňuš s.r.o. a Miestne prevádzkarne s.r.o. Beňuš
Berie na vedomie
Miestne prevádzkarne s.r.o. Beňuš – zisk vo výške 170,15€
Berie na vedomie
Obecné služby Beňuš s.r.o. – pluhovanie, strata 187,71€

8. 635. výročie prvej písomnej zmienky o obci Beňuš
Oslavy sa navrhli na 4.7.2015 v sobotu v areály MŠ a ZŠ v Beňuši
Dohodlo sa na príprave návrhov a postrehov do budúceho zastupiteľstva, a o zverejnení osláv na stránke
obce, aby ich mohli pripomienkovať občania

9. Bod rôzne
Posyp cesty – Matúš Srnka – vodu vypúšťa S. Gažurová – termín do 15.5. 2015 odstrániť daný stav
Hlasovanie:
Všetci ZA
Žiadosť o odkúpenie pozemku v Gašparove parcela číslo C-KN 583/2 o výmere 186 m2 pani Evou Koľajovou,
dohodlo sa najprv, že ju osloví obec, či nemá záujem o prenájom daného pozemku
Hlasovanie:
Všetci ZA
p. Pribilinec – žiadosť o osadenie lampy pouličného osvetlenia, dohodlo sa o rozšírení osvetlenia v časti
Šumiac, Pohančiská a Gašparovo dolinka a Filipovo - všetci ZA
Bukovinka – schválil sa príspevok bielohandeľskému kultúrnemu súboru Bukovinka vo výške 150€ na
usporiadanie folklórnych slávností na bielych handľoch a 150€ folklórnemu súboru Beňušianka - všetci boli
ZA

Posilňovňa – zmluva na prenájom posilňovne – prekladá sa na budúce zastupiteľstvo – konštatovalo sa, že
zmluva je uzatvorená so Škantárom a Gleitekom
Zmluva s AGB Družstvo Beňuš – 2 problémy – ihrisko je v nájomnej zmluve (pozemok čo tam nemá byť),
nájomná resp. zmluvná pokuta je veľmi nízka ! Spýtať sa na možnosť zrušenia výberového konania
právnika.
Dohodlo sa na ďalšom zastupiteľstve predložiť upravenú zmluvu s relevantnými pozemkami.
Predsedníčka kultúrnej komisie navrhla doplniť ďalších členov do komisie: Danielu Macuľovú, Vieru
Košíkovú a Jaroslavu Niklovú – všetci ZA
Poslanec Tomáš Srnka informoval o výške nákladov na vydávanie obecných novín – zastupiteľstvo to
zobralo na vedomie
Oprava cesty ku AGB družstvo Beňuš – konštatovalo sa, že cesta by mala byť opravená aspoň po úsek,
ktorý patrí obci Beňuš

