Obecné zastupiteľstvo - 15.4.2015
1. Otvorenie zastupiteľstva
Po zahájení a otvorení OcZ sa konštatovalo, že 8 poslancov je prítomných ospravedlnil sa Kamil Košík, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

2. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo schválilo program 5. rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: všetci ZA

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa sa určil Mgr. Miroslav Strigáč
Za overovateľov zápisnice páni Anna Kánová a pán Ján Bačkovský
Hlasovanie: všetci ZA

4. Kontrola uznesení
OcZ konštatovalo, že sa uznesenia plnia

5. Rokovací poriadok, zmeny a doplnky
Tomáš Srnka – návrhy na doplnenie rokovacieho poriadku čl. 12 o bod 5, a čl. 12 o bod 6
Hlasovanie za doplnenie čl.12 o bod 5 - z rokovania OcZ sa vyhotovuje zvukový záznam, ktorý sa archivuje
spolu s materiálmi z rokovania OcZ. Zvukový záznam môže byť použitý na vyriešenie prípadných sporných
situácií v rámci rokovania OcZ – hlasovanie: všetci ZA
Hlasovanie za doplnenie čl.12 o bod 6 - zvukový záznam vyhotovený z rokovania OcZ je verejne prístupný
na web stránke obce – Tomáš Srnka ZA, Jozef Srnka ZA + P. Lilko ZA – ostatní poslanci sa zdržali – zmena
neprešla
Hlasovanie za: doplnenie čl. 12 o bod 6 – zvukový záznam vyhotovený z rokovania OcZ je verejne prístupný
počas pracovnej doby na Obecnom úrade Beňuš na vyžiadanie – Hlasovanie: všetci ZA
Hlasovanie za: prehodenie bodu o horolezeckej zmluve na bod 6 – všetci ZA
Opravenie Rokovacieho poriadku – pán P. Lilko – hlasovanie za upravený poriadok OcZ – všetci ZA

6. Návrh nájomnej zmluvy horolezecký klub ďumbier
Hlasovanie o nájomnej zmluve - doba nájmu sa predlžuje do roku 2020 za 1€, potom sa výška nájmu
a doba nájmu opätovne prehodnotí – všetci ZA
Opravia a doplnia sa nedostatky v zmluve

7. Návrh na VZN č. 2/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na
chov
Hlasovanie: Všetci ZA

8. dodatok č. 2 k VZN 14/2009 o spôsobe a výške úhrad za soc. služby
Hlasovanie za dodatok 2 k VZN č. 14/2009 obce Beňuš o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a
výške úhrad za soc. služby s uplatnením nasledovných zmien v článku 14 - výška úhrady za opatrovateľskú
službu sa mení nasledovne
a) pre FO s trvalým pobytom v obci Beňuš vo výške 80 centov za 1 hod. od 7:00 do 15:00 hod.
b) pre FO s trvalým pobytom v obci Beňuš vo výške 1€ za hod. od 15:00 a v soboty a nedele

Všetci ZA

9. Zmluva o nájme pozemkov s AGB Beňuš družstvo
Zrušenie zmluvy – odstúpenie od nájomnej zmluvy
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš
a/neschvaľuje uzatvoriť zmluvu s AGB Beňuš
b/doporučuje odstúpiť od nájomnej zmluvy s AGB Beňuš
Hlasovanie: všetci ZA pán Peter Lilko – ZDRŽAL SA hlasovania

10. Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov so Slovak Telecom a.s.,
Bajkalská 28, Bratislava
Hlasovanie: všetci ZA – pán P. Lilko – ZDRŽAL SA

11. Zásady hospodárenia s majetkom obce Beňuš
Doplnenie bodov ktoré navrhol pán Tomáš Srnka
Čl. 5 doplniť o bod 7: Majetok obce sa nemôže prenechať do nájmu nájomnou zmluvou alebo prenechať
bezodplatne do výpožičky:
a) dlžníkovi obce, ktorý má právoplatne súdne priznaný dlh voči obci,
b) fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej vznikli pohľadávky voči obci
c) dlžníkovi obce, ktorý má voči obci akúkoľvek nevymožiteľnú pohľadávku podľa Čl. 7, bod 8 týchto Zásad –
Hlasovanie: všetci ZA
Čl. 7 bod 13 – Obec vedie zoznam dlžníkov obce. Dlžník obce sa nesmie zúčastniť najmenej 10 rokov
verejnej obchodnej súťaže na majetok obce vyhlásenej obcou, ani mu nemôže byť majetok predaný,
prenechaný do nájmu, alebo výpožičky v zmysle zákona o majetku obcí 138/1991 – hlasovanie Tomáš Srnka
ZA, PROTI p. Bačkovský, p. Kovalčík, p. Kánová, p. Jozef Srnka, ostatní poslanci SA ZDRŽALI hlasovania –
zmena neprešla
OcZ hlasuje za zásady hospodárenia s majetkom obce Beňuš so schválenými zmenami – všetci ZA

12. prerokovanie platu starostky obce Beňuš
OcZ berie na vedomie informáciu o plate starostky, ktorý je podľa §3 odstavca 1 zákona číslo 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov vo výške 1 699, -€ mesačne s účinnosťou od 1.5.2015
Hlasovanie: všetci ZA

13. bod rôzne
Žiadosť o odkúpenie pozemku Kolajová Eva – obecný pozemok
3,30€/m2 pán Lilko sa zdržal – ostatní poslanci ZA
Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Pavel Šimo
Ocz schvaľuje predaj – osobitý zreteľ
3,30€ /m2 – všetci ZA
Informácie o komisii cesta AGB Beňuš – prisľúbenie opravy – Komisia výstavby, územného plánu a
životného prostredia
OcZ nariaďuje
a/ zabezpečiť osadenie obmedzovacích dopr. značiek - Všetci ZA
b/ OcZ nariaďuje vyzvať obyvateľov na odstránenie plotu na vlastné náklady - Všetci ZA

c/ Ocz nariaďuje vyzvať obyvateľov, aby neparkovali na ceste k AGB Beňuš – Všetci ZA

14. diskusia a 15. záver
Vyvesenie poslancov a komisie na obecné tabule + harmonogram zasadnutí OcZ
Zverejnenie poplatkov ???
Služby p. Ernek – právne konzultácie
Prehodnotenie ponúk – aj terajšieho právnika
OcZ doporučuje ponuku na právne konzultácie a služby prejednať na budúcom OcZ
Všetci ZA

