ZÁPISNICA Z OcZ – 28.9.2016 (15. zasadnutie OcZ)
1. Otvorenie zastupiteľstva

Po zahájení a otvorení OcZ sa konštatovalo, že 8 poslancov je prítomných ospravedlnila sa
pani Anna Kánová – OcZ je uznášania schopné

2. Schválenie programu rokovania OcZ

Obecné zastupiteľstvo schválilo program 15. rokovania obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: Všetci ZA

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov

Za zapisovateľa sa určil Mgr. Miroslav Strigáč
Za overovateľov zápisnice sa určili pán Peter Lilko a pán Kamil Košík

Hlasovanie: Všetci ZA

4. Kontrola plnenia uznesení z 13. a 14. zasadnutia OcZ
OcZ konštatovalo, že sa uznesenia plnia

Hlasovanie: Všetci ZA

5. Správa riaditeľky Základnej školy Beňuš Ing. Ivety Bartoňkovej
Správa je prílohou tejto zápisnice

OcZ berie na vedomie správu riaditeľky Základnej školy Beňuš Ing. Ivety Bartoňkovej

Hlasovanie: Všetci ZA

6. Správy hlavnej kontrolórky obce Beňuš

Správy sú prílohou tejto zápisnice. Pani kontrolórka konštatovala, že všetky chyby boli
napravené a postupuje sa v súlade so zákonom. Majetok školy si bude viesť škola, lebo je
samostatný subjekt. Bolo doporučené založiť samostatný účet – čo obec splnila. Bolo
konštatované, že tam kde bol rozpočet prekročený, bude ho treba upraviť. Pán poslanec Lilko
sa informoval ohľadom príspevku Braväcova na ŠKD – záujmová činnosť (Bacúch prispieva,
prečo nie Braväcovo), bolo konštatované, že sa pošle písomná žiadosť pred zastupiteľstvo do
Braväcova, aby sa tým zaoberali ...

OcZ obce Beňuš berie na vedomie
a) Správu o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku k 31.12.2015
b) Správu o výsledku kontroly tvorby a použitia fondov obce
c) Kontrolu hospodárenia obce Beňuš k 30.6.2016
d) Kontrolu vedenia pokladne na obecnom úrade a Úseku služieb
e) Kontrolu hospodárenia Úseku služieb Beňuš k 30.6.2016

Hlasovanie: Všetci ZA
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7. Návrh a schválenie zmien v rozpočte k 15.9. 2016

Pán poslanec Gonda konštatoval, že sú v úprave rozpočtu chyby – tie boli následne
odstránené (opatrovateľská služba, príjmové finančné operácie). Do rozpočtu sa zahrnú aj
finančné zmeny plynúce z uznesení tohto zastupiteľstva (upraví sa na strane výdavkov aj
príjmov – navýši sa), bude nutné upraviť rozpočet na web stránke zo začiatku roku kvôli
položke multifunkčné ihrisko (tá sa rozdelila na dve položky kvôli vyúčtovaniu); pán poslanec
Kovalčík predostrel problém z nevyvezením kukanádoby – problém sa rieši neustále a opakuje
sa – budeme opäť písať do Brantneru (pouvažujeme o zmene firmy); pán poslanec Tomáš
Srnka sa informoval o vlastníctve čižiem, ktoré boli zakúpené pre Beňušianku (čižmy patria
obci a boli v projekte určené pre Beňušianku – nemajú sa požičiavať); pán Lilko sa informoval
o splácaní auta, bolo mu vysvetlené, že leasing bude aj s poistkou lacnejší ako platby na
štvrtinky (teraz sa bude splácať 36 mesiacov), pán poslanec Peter Lilko a Tomáš Srnka
predostreli informáciu o hasični, skontroluje sa zmluva s horolezeckým klubom, treba osloviť
právnika – pre jej možné porušenie, informácia zo strany pani starostky - Filipania začali
rekonštruovať hasičňu vo Filipove
OcZ obce Beňuš schvaľuje predložené zmeny v rozpočte k 15.9.2016 bez výhrad

Hlasovanie: Všetci ZA

8. Rôzne - Žiadosť o navýšenie rozpočtu Základná škola Beňuš
OcZ obce Beňuš schvaľuje navýšenie rozpočtu pre Základnú školu Beňuš

Hlasovanie: Všetci ZA

8. Rôzne - Žiadosť o navýšenie rozpočtu – Úsek služieb

Pán poslanec Kovalčík informoval o nedostatku skriniek na prezliekanie. Informácie o nákupe
didaktických pomôcok (hračky). Suma spolu 1450€
OcZ obce Beňuš schvaľuje navýšenie rozpočtu pre Úsek služieb

Hlasovanie: Všetci ZA

8. Rôzne – Ján Kupčok odpredaj parciel od obce

Ide o extravilán obce – pán poslanec Srnka konštatoval, že sa dá pozemok odpredať aj napriek
komplikáciám (registrácia v registri, nový občiansky preukaz s čipom, náklady na zápis do
katastra, potvrdenia o SHR a iné), prednostné právo má SHR alebo poľnohospodársky podnik;
pán poslanec Gonda odporučil spýtať sa právnika
OcZ obce Beňuš doporučuje žiadosť Jána Kupčoka prejednať právnikom a prerokovať ju na
ďalšom zasadnutí OcZ

Hlasovanie: Všetci ZA

8. Rôzne – Žiadosť o finančný príspevok Rímskokatolícky farský úrad

Obec Braväcovo schválilo 2000€ - konštatovala pani starostka; boli doručené aj 3 cenové ponuky,
pán poslanec Gonda odporučil podobnú sumu ako dalo Braväcovo, pani starostka navrhla sumu
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3000€
OcZ obce Beňuš schvaľuje Rímskokatolíckemu farskému úradu finančný príspevok vo výške
3000€ na materiál

Hlasovanie: Všetci ZA

8. Rôzne – Žiadosť o vrátenie pozemku – Faško Ondrej

Bolo konštatované pánom Gondom, že sa tam robili zámeny; je osvedčený súhlas bez ktorého
sa nemohlo postupovať. Parcela je zapísaná zvlášť o rozlohe 95 m2. Právnik mu urobí prevod.
Malo by sa to dať dohodou o urovnaní sporu.

OcZ obce Beňuš doporučuje vypracovať návrh dohody o urovnaní sporu týkajúceho sa parcely
238/9 a predložiť ho na schválenie pred OcZ

Hlasovanie: Všetci ZA

8. Rôzne – Žiadosť o príspevok na aktivity pre občanov obce Beňuš – OZ
Dobrodružstvo

Žiadosť je súčasťou zápisnice. Bolo by treba spraviť zoznam aktivít a spolkov (navrhol pán
poslanec Gonda). Máme platné VZN a treba ho rešpektovať a riadiť sa ním – platné je pre
každého. Počas roka by sa nemali príspevky dávať a činnosti organizácií by mali byť
preukázateľné. Mal by byť balík peňazí a z toho by sa prideľovalo ak by sa tieto minuli, tak by sa
už v danom roku nepridelilo nič. Padol návrh od pána poslanca Kamila Košíka zavolať ľudí
a predstaviteľov jednotlivých organizácií, aby vysvetlili načo by sa finančné prostriedky použili ...
OcZ obce Beňuš doporučuje žiadosť OZ Dobrodružstvo opätovne predložiť pred obecné
zastupiteľstvo na základe platného VZN o dotáciách č. 5/2015

Hlasovanie: Všetci ZA

8. Rôzne – Žiadosť o preloženie poľnej cesty – Zdenka Krčulová

Pán poslanec Gonda sa informoval na zámer, aký tam má pani Krčulová. Pani starostka
konštatovala, že si tam plánuje postaviť chatu. Lesy by sme mali požiadať o ochranné pásmo –
písomné vyjadrenie – pripomenul pán poslanec Gonda.
OcZ obce Beňuš schvaľuje žiadosť o preloženie poľnej cesty pani Zdenky Krčulovej s tým, že na
vlastné náklady dá spraviť geometrický plán tak, aby bola zachovaná výmera pôvodnej cesty

Hlasovanie: PROTI Tomáš Srnka a Peter Lilko, ZDRŽALI SA poslanec Gonda, Kovalčík,
Košík a Škôlka; ZA Jozef Srnka a Ján Bačkovský
Žiadosť neprešla

8. Rôzne – Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ladislav Srnka

Jedná sa o parcely KN-C 897 a KN-C 896. Bolo konštatované, že pravdepodobne tú parcelu majú
v nájme Lopušný. Treba to pozrieť do budúceho zastupiteľstva – navrhol pán poslanec Gonda.
Ak tam nie je nájom môže sa to predať podľa príslušného zákona (osobitý zreteľ). Pani
kontrolórka konštatovala, že sa môže schváliť zámer na odpredaj obecných pozemkov, parcely
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897 a 896 podľa §9 odst. 9.
OcZ obce Beňuš schvaľuje zámer predaja pozemkov pre Ladislava Srnku z dôvodov hodných
osobitého zreteľa podľa §9 odst. 9

Hlasovanie: Všetci ZA

8. Rôzne – Žiadosť o prenájom obecného pozemku – Michal Brozman

Pán plánuje zrealizovať na pozemku lukostreleckú strelnicu. Na vlastné náklady spraví obnovu
areálu. Pán má záujem iba o pozemok. Treba mu dať vedieť, aby nás oboznámil so zmluvou, na
aké obdobie to chce. Pani kontrolórka doporučila najprv schváliť zámer na prenájom predmetnej
parcely, až potom sa bude schvaľovať zmluva.
OcZ obce Beňuš schvaľuje zámer na prenájom časti parcely KN-C 444, Beňuš časť Filipovo

Hlasovanie: Všetci ZA

8. Rôzne – Žiadosť o opravu cestnej komunikácie – František Faško, Gašparovo
208

Zápisnica komisie výstavby k tejto žiadosti je prílohou tejto zápisnice. Cesta je vyspádovaná
a voda steká k základu ich mostíka, komisia navrhla spraviť drenážnu rúru a odvodnenie.
Financovanie predmetnej stavby bolo navrhnuté schváliť obecným zastupiteľstvom. Zdroje na
opravy sú, podporí sa možno kúpa materiálu. Prerezanie cesty sa neplánuje. Urobí to obec –
konštatovala pani starostka. Náklady by neboli vysoké. Pán poslanec Jozef Srnka navrhol úzke
betónové válovce a mriežku na ne. Zakúpia sa na jar betónové válovce na odvádzanie vody a na
ne kovová mriežka.

OcZ obce Beňuš schvaľuje úpravu miestnej komunikácie pri dome pána Fera Faška, bytom
Gašparovo 208 zakúpením a realizáciou odvodňovacieho žľabu a príslušenstva

Hlasovanie: Všetci ZA

8. Rôzne – Žiadosť o stavbu prístrešku pre osobný automobil - Dezider Laurinc
Zápisnica komisie výstavby k tejto žiadosti je prílohou tejto zápisnice.

OcZ obce Beňuš schvaľuje vybudovanie drobnej stavby - prístrešku pre osobný automobil na
obecnej parcele č. KN – C 1461 pánovi Deziderovi Laurincovi, bytom Beňuš 387

Hlasovanie: Všetci ZA
Prílohou tejto zápisnice je aj zvukový záznam z OcZ

9. Diskusia a záver
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