Obecné zastupiteľstvo – 15.6.2016 (13. zasadnutie OcZ)
1. Otvorenie zastupiteľstva
Po zahájení a otvorení OcZ sa konštatovalo, že 8 poslancov je prítomných ospravedlnil sa pán
Juraj Škôlka - konštatovalo sa, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

2. Schválenie programu rokovania OcZ
Obecné zastupiteľstvo schválilo program 13. rokovania obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: Všetci ZA

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa sa určil Mgr. Miroslav Strigáč
Za overovateľov zápisnice sa určili pán Martin Gonda a pán Tomáš Srnka

Hlasovanie: Všetci ZA

4. Kontrola plnenia uznesení z 12. zasadnutia OcZ
OcZ konštatovalo, že sa uznesenia plnia

Hlasovanie: Všetci ZA

5. a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Beňuš na II.
polrok 2016; b) Správa z kontroly plnenia rozpočtu za I. štvrťrok 2016, c)
Správa o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku obce Beňuš k 31.12.2015; d) Stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Beňuš za rok 2015
K jednotlivým hlasovaniam neboli žiadne pripomienky poslancov. Pán poslanec Tomáš Srnka
sa pýtal na dlhodobé pohľadávky v stanovisku kontrolórky k záver. účtu – jednalo sa
o pohľadávky družstva (urovnanie s AGB) – vysvetlila pani kontrolórka
OcZ
a) Schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Beňuš na II. polrok 2016
b) Berie na vedomie správu z kontroly plnenia rozpočtu za I. štvrťrok 2016
c) Berie na vedomie správu o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku obce Beňuš k 31.12.2015
d) Berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Beňuš za
rok 2015

Hlasovanie: Všetci ZA
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6. Správa audítora k ročnej účtovnej závierke obce Beňuš za rok 2015
Boli vysvetlené a zdôvodnené chyby, ktoré sa v správe spomínajú. Pán Gonda sa informoval
o daňových výnosoch. Nebudú sa upravovať a prenesú sa na budúci rok. Výnosy sú tento rok
o danú sumu nižšie – konštatoval pán Gonda.
OcZ obce Beňuš berie na vedomie správu audítora k ročnej účtovnej závierke obce Beňuš za
rok 2015

Hlasovanie: Všetci ZA

7. Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky obce Beňuš a záverečného
účtu za rok 2015
Pani starostka konštatovala, že sa účtovná závierka schvaľuje každoročne, pán Tomáš Srnka
upozornil na formálne chyby, ktoré je nutné upraviť (chybné roky v dokumente). Pani
starostka konštatovala prebytok na účte vo výške 86 280,72€ - prostriedky sa presunú na
nový rezervný účet – odkiaľ sa budú čerpať ...
OcZ obce Beňuš
a) schvaľuje ročnú účtovnú závierku obce Beňuš a záverečný účet za rok 2015, celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
b) schvaľuje výsledok hospodárenia, prebytok rozpočtu vo výške 86 280,72€ rozdeliť
nasledovne: 10% na tvorbu rezervného fondu v zmysle zákona 583/2004 Z. z. §10, ods. 3
písmena a) a b) v znení neskorších predpisov

Hlasovanie: Všetci ZA

8. Návrh na schválenie Smernice o vybavovaní sťažností
Smernica prešla úpravou z minulého OcZ. Zo strany poslancov neboli zaznamenané žiadne
pripomienky.
OcZ obce Beňuš schvaľuje Smernicu č. 2/2016 o vybavovaní sťažností.

Hlasovanie: Všetci ZA

9. Návrh na schválenie predaja obecných pozemkov v Gašparove
Upresnenie zo strany pani starostky ide o pozemky na Stôsikove v Gašparove. Bola
sprostredkovaná informácia zo strany pani starostky o tom, že máme pozemky drahšie ako
v Brezne. V danej lokalite nebude voda – dajú sa tam ale vykopať studne. Prílohou zápisnice
je znalecký posudok. Cena bola stanovená na 8€/m2. Lesy majú ochranné pásmo 50m, ale na
podnet pána Gondu sa musí s lesmi spísať súhlasné stanovisko na 10m – s ktorým súhlasili
zatiaľ lesy len ústne. Začala sa diskusia o prístupovej ceste do danej lokality. Prístupová cesta
je zlá. Začala sa diskusia o verejnej obchodnej súťaži a o jej podmienkach, súťaž (predkladanie
návrhov) bude trvať do 15.7.2016 do 11:30, otváranie obálok sa uskutoční 20.7.2016 o 16:00
na obecnom úrade, zúčastnia sa páni poslanci Peter Lilko, Jozef Srnka a pán Martin Kovalčík
(náhradník pán Gonda); pán Tomáš Srnka upozornil na podmienky ktoré by mali zahŕňať aj
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zápis do katastra na náklady kupujúceho a riešenie inžinierskych sietí v kompetencii
kupujúcich, treba kupujúcich upozorniť na blízkosť lesa, pán poslanec Košík upozornil na
problematický prístup, na zlú cestu a možné problémy s príjazdom domiešavača a iné, na
pridanie podmienok do zmluvy, ktoré navrhol aj pán poslanec Tomáš Srnka apeloval aj pán
poslanec Martin Kovalčík
OcZ obce Beňuš
1. Určuje, že nehnuteľný majetok obce :
Parcely registra KN-C 1893/3, ostatná plocha o výmere 190 m2, KN-C 1893/4, ostatná plocha o
výmere 1197m2, KN-C 1893/5, ostatná plocha o výmere 876 m2, KN-C 1893/6, ostatná plocha o
výmere 1077 m2, KN-C 1893/7, ostatná plocha o výmere 1007 m2 v k.ú. Beňuš zapísaných na LV
č.335 a parcely registra KN-C 1056/2, ostatná plocha o výmere 365 m2, KN-C 1056/12, ostatná plocha
o výmere 43 m2 a KN-C 1056/13, ostatná plocha o výmere 11 m2 v k.ú. Braväcovo , zapísaných na LV
č.254, sa stávajú prebytočným majetkom obce.
2. schvaľuje
a) zámer predať majetok obce Beňuš, parcelu registra KN- C 1893/3, ostatná plocha o výmere 190
m2, KN-C 18934, ostatná plocha o výmere 1197m2, KN-C 1893/5, ostatná plocha o výmere 876 m2,
KN-C 1893/6, ostatná plocha o výmere 1077 m2, KN-C 1893/7, ostatná plocha o výmere 1007 m2 v
k.ú. Beňuš zapísaných na LV č.335 a parcely registra KN-C 105/2, ostatná plocha o výmere 365 m2,
KN-C 1056/12, ostatná plocha o výmere 43 m2 a KN-C 1056/13, ostatná plocha o výmere 11 m2 v k.ú.
Braväcovo , zapísaných na LV č.254
b) všeobecné podmienky priameho predaja majetku obce Beňuš
c) lehotu na predkladanie cenových ponúk do 15.7.2016 do 11:30
3. Poveruje obecný úrad, aby zverejnil zámer predať zhora uvedený majetok formou obchodnej
verejnej súťaže, spôsobom v mieste obvyklý spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky
predaja majetku obce

Hlasovanie: Kamil Košík – PROTI, ostatní poslanci hlasovali ZA

10 Rôzne
Dotácie Bielohandeľské kultúrne združenie Bukovinka
Dotácia vo výške 200€

Hlasovanie: ZDRŽALA sa pani Kánová, ostatní poslanci hlasovali ZA
Nemocnica s poliklinikou Brezno
Členovia sú povinní a oprávnení platiť mimoriadny členský príspevok vo výške akú stanoví
obec, pani starostka konštatovala, že príspevok sa dáva väčšinou na detské oddelenie, pán
Gonda sa spýtal, či sa prostriedky nestratia ? pani starostka vysvetlila, že v zmluve
s regionálnym združením bude čiastka zverejnená za jednotlivé obce (bude prehľad o tom kto
koľko prispel), obce Jasenie a Predajná dali po 1000€, boli podané dva návrhy 500€ a 1000€

Návrh 1000€
Hlasovanie: Peter Lilko hlasoval ZA ostatní poslanci sa ZDRŽALI

Návrh 500€
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Hlasovanie: Peter Lilko sa ZDRŽAL, ostatní poslanci hlasovali ZA
OZ Dobrodružstvo
Koncert skupiny Hrdza – Ing. Katarína Vigodová, pán poslanec Gonda upozornil na poplatok
za amfiteáter na Braväcove, padol návrh od pána Petra Lilka na príspevok 200€, pán poslanec
Gonda upozornil na zbytočné plytvanie finančnými prostriedkami (tieto príspevky nie sú v
rozpočte), následne dal návrh 50€, poslanec Tomáš Srnka dal návrh 100€

Návrh 200€
Hlasovanie: pán Lilko hlasoval ZA, pán poslanec Gonda hlasoval PROTI, ostatní poslanci sa
ZDRŽALI hlasovania
Návrh neprešiel

Návrh 50€
Hlasovanie: pán Peter Lilko, Anna Kánová a Tomáš Srnka sa ZDRŽALI, ostatní poslanci
hlasovali ZA
Návrh prešiel

OZ Čučoriedka
Žiadosť o dotáciu na letný putovný tábor vo výške 100€, pán Gonda požiadal o výstup, resp.
informáciu kto koľko prispel (Bacúch, Braväcovo, Brezno ? podobne výstup koľko prispelo
Braväcovo pri OZ Dobrodružstvo a vystúpení kapely Hrdza)

Hlasovanie: Všetci ZA
Žiadosť o navýšenie príspevku rodiča na materskú školu
Pani riaditeľka škôlky (pani Jana Skoršepová) žiada navýšenie a úpravu výšky príspevku vo
VZN na dieťa do 3 rokov a na deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci z 5€ na 10€, pán poslanec
Tomáš Srnka sa informoval na kapacitu našej škôlky a na počet detí, ktoré ju navštevujú,
pracovníčka obecného úradu mu jeho otázky zodpovedala (následne sa polemizovalo
o nedostatku jaslí a škôlok, prípadne o priestoroch);

Hlasovanie: ZDRŽALI SA p. Tomáš Srnka a p. Jozef Srnka, ostatní poslanci hlasovali ZA
Úsek služieb - žiadosť o úpravu rozpočtu
Treba navýšiť rozpočet, ešte nie je uhradený plyn (1000€), ani elektrina

Hlasovanie: Všetci ZA
Základná škola Beňuš – žiadosť o úpravu rozpočtu príjmovej aj výdavkovej časti
nasledovne:
Príjmová časť – ÚPSVaR Šanca zamestnanosti 3562,79; ZUŠ Polomka nájomné 360;
Obec Bacúch – príspevok na krúžkovú činnosť 728,24; ŠKD Beňuš poplatky 506
Výdavková časť – ÚPSVaR Šanca zamestnanosti 3562,79; ZUŠ Polomka nájomné 360;
Obec Bacúch – príspevok na krúžkovú činnosť 728,24; ŠKD Beňuš poplatky 506
Hlasovanie: Všetci ZA
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Farnosť Beňuš žiadosť
Pán farár poslal odkaz, že sa OcZ nemôže zúčastniť, poslal dva rozpočty, pán poslanec Gonda
navrhol, že treba počkať a aby dala rozpočet navrhnúť aj obec, podotkol, že sú v ponukách
vysoké rozdiely, počká sa do ďalšieho zastupiteľstva na ďalšie ponuky ...

Ondrej Faško, Filipovo 111 – žiadosť o prevod pozemku KN-C 238/9
V starom územnom pláne bolo počítané s ulicou v danom území (konštatoval pán poslanec
Gonda), bolo to komplikované, robilo sa to výmennými zmluvami, pán Srnka Tomáš
odporučil, aby preukázal svoje vtedajšie vlastníctvo; treba pozrieť doklady – odporučil pán
poslanec Gonda; pravdepodobne bol súhlas Ondreja Faška s vysporiadaním pozemku; pán
Faško tam žiada asfaltovú cestu, alebo prevod pozemku, pán poslanec Martin Kovalčík
odporučil danú vec po predložení dokladov schvaľovať na ďalšom zastupiteľstve

Hlasovanie: Všetci ZA
Žiadosť Ján Kupčok, Pôbišovo 502 – KN C 732, KN C 742
Ide o pozemok pri Hrone, (ihrisko) pán tam chová ovce; pán poslanec Bačkovský konštatoval,
že tam železnice majú ochranné pásmo; parcela nie je v nájme družstva; predaj sa
pravdepodobne odsunie na ďalšie zastupiteľstvo, pozemok je mimo zastavaného územia
obce, treba rozhodnúť o cene; cenu musí určiť znalec, celkové náklady budú vysoké pre obec
Spýtame sa ho na cenu, a kto zaplatí všetko čo treba (znalecký, zmluvy a ostatné)? – vec sa
prejedná sa na ďalšom zastupiteľstve

Smernica na realizáciu stanovenia finančnej kontroly obce Beňuš
OcZ berie na vedomie: Smernicu č. 12016 o finančnej kontrole obce Beňuš
Hlasovanie: Všetci ZA

Gašparovo PD na cestu
Pani starostka konštatovala, že treba spraviť cesty v dezolátnom stave a najprv treba
vypracovať PD, aby bolo možné opravy ciest realizovať

Hlasovanie: Všetci ZA
Zberný dvor
Konštatovalo sa, že treba dať spraviť PD na zberný dvor, aby sa proces začal (stále bežia
výzvy), neskôr sa vyberie lokalita (prípadné hlasovanie na web stránke obce )...

Hlasovanie: Všetci ZA

11 Diskusia
Prílohou zápisnice je aj zvukový záznam z OcZ

12 Záver
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