Obecné zastupiteľstvo – 16.12.2015 (10. zasadnutie OcZ)
1. Otvorenie zastupiteľstva
Po zahájení a otvorení OcZ sa konštatovalo, že 7 poslancov je prítomných ospravedlnil sa pán
Bačkovský a pán Kovalčík - konštatovalo sa, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

2. Schválenie programu rokovania OcZ
Obecné zastupiteľstvo schválilo program 10. rokovania obecného zastupiteľstva.
Program sa doplnil: Bod rôzne sa presunul na 15 bod a do 14 bodu sa dostal návrh zmien
v rozpočte obce Beňuš k 15.12.2015 14 a) žiadosť o navýšenie rozpočtu pre úsek služieb a 14
b) žiadosť o úpravu rozpočtu ZŠ a školskej družiny pre rok 2015

Po telefonáte s pánom poslancom Lilkom sa posunuli body 5 a 6 na body 11 a 12
Hlasovanie: všetci ZA

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa sa určil Mgr. Miroslav Strigáč
Za overovateľov zápisnice pán Kamil Košík a pani Anna Kánová

Hlasovanie: všetci ZA

4. Kontrola plnenia uznesení z 9. zasadnutia OcZ
OcZ konštatovalo, že sa uznesenia plnia

Hlasovanie: všetci ZA

5. Správa hlavnej kontrolórky obce Beňuš o výsledku následnej finančnej
kontroly hospodárenia príspevkovej organizácie – Úsek služieb Beňuš
OcZ berie na vedomie „Správu hlavnej kontrolórky obce Beňuš o výsledku následnej
finančnej kontroly hospodárenia príspevkovej organizácie – Úsek služieb Beňuš“

Hlasovanie: Všetci ZA

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Beňuš
Bolo informované zo strany pani starostky o tom, že je možné poveriť alebo požiadať
o kontrolu v prípade záujmu hlavnú kontrolórku obce na každom zastupiteľstve.
OcZ schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Beňuš na prvý polrok 2016“

Hlasovanie: Všetci ZA
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7. Návrh a schválenie VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
Informácia o nutnosti uzatvorenia zmluvy s OZV (Organizácie zodpovedné výrobcom). Vďaka
separovaniu by sme mali platiť menej za KO. Zapracujú sa pripomienky z pracovného
stretnutia. Zdôraznila sa najmä výška pokút – že sú dosť vysoké – informáciu podal pán
Gonda – ak chceme občanov učiť nemali by sme hneď dať také vysoké pokuty.
Príchod pána poslanca Lilka o 17:26
OcZ obce Beňuš v zmysle ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 80 ods.7, § 81 ods.3, ods.8, ods.18 písm. b)
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom.

Hlasovanie: Všetci ZA

8. Návrh a schválenie VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
Prišiel pán Lilko (čas doplním)
Informácia od pani starostky, že z dôvodu konania volieb by sa malo prijať toto VZN, upravilo
sa po námietkách pána Lilka odstránením textu garážové dvere v § 2, pán Lilko chcel ešte
doplniť na zastávke autobusu v Beňuši (v rámci miest určených na vyvesovanie plagátov § 2)
OcZ obce Beňuš vo veciach plnenia úloh štátnej správy v zmysle ustanovenie § 6 ods. 2 a §
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov, v zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení
zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon č. 181/2014 Z. z.) schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce
Beňuš č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.

Hlasovanie: Všetci ZA

9. Návrh a schválenie VZN č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Beňuš
Zmena v § 3 z pôvodného dátumu na „PO a FO predkladajú na obecný úrad Beňuš do 30.
novembra“, zmena v § 8 Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu z rozpočtu obce
PO a FO ktorej bola poskytnutá dotácia je povinná zúčtovať prostriedky do 30 kalendárnych
dní po ich použití najneskôr však do 31. decembra (návrh pána poslanca Škôlku)
kalendárneho roka, poslanec Tomáš Srnka navrhol aby sa sporný § 9 odstránil a zostane
nasledovný ak prostriedky nevyčerpá – vrátia sa obci na účet, zmena aj v § 4 ods. 2 – odstráni
sa, pán Lilko výhrada k § 4 ods. 1 a) starosta obce do 330€ chce doplniť o text
„s oboznámením poslancov pred schválením dotácie, ak vznesie niektorý z poslancov
námietku je potrebné, aby o tejto dotácii rozhodlo obecné zastupiteľstvo“ – pripomienka
pána Gondu, že si táto zmena bude odporovať s rozhodovacou právomocou starostu
rozhodovať o majetku obce, VZN si bude odporovať z predošlým VZN o nakladaní s majetkom
obce;
Hlasovanie za jednotlivé úpravy:
§ 3 ods. 3 - za úpravu: Všetci ZA
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§ 3 ods. 9 – odstrániť a prečíslovať ostatné: Všetci ZA
§ 3 ods. 8 – úprava dátumu na 31.12. : Všetci ZA
§ 4 ods. 2 – vyčiarknuť následné prečíslovať: Všetci ZA
§ 4 ods. 1 písm. a) doplniť o „s oboznámením poslancov pred schválením dotácie, ak
vznesie niektorý z poslancov námietku je potrebné, aby o tejto dotácii rozhodlo obecné
zastupiteľstvo“ : pán Lilko ZA, ZDRŽALI sa všetci
OcZ obce Beňuš schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Beňuš č. 5/2015 o
podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.

Hlasovanie: Všetci ZA

10. Návrh na schválenie dodatku č.1 k VZN obce Beňuš č. 3/2014 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Oprava na § namiesto článkov - dotaz pána Lilka, otázka pána Tomáša Srnku ohľadom
drobného stavebného odpadu, či hmotnostná miera v Kg alebo objemovú mieru použiť –
použije sa hmotnostná miera pri meraní množstva drobného stavebného odpadu
OcZ obce Beňuš schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlasovanie: Všetci ZA

11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce Beňuš na rok 2016 (2017 a
2018)
Pán Lilko by chcel podrobnejšie stanovisko, položky podrobnejšie aj s porovnaniami
s predošlými rozpočtami, podľa neho je to málo podrobné; pani kontrolórke by na to nestačil
10h úväzok, pán Lilko nemá problém s navýšením úväzku
OcZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Beňuš k návrhu viacročného
rozpočtu obce Beňuš na roky 2016 – 2018, kde doporučila OcZ obce Beňuš návrh rozpočtu na
rok 2016 schváliť ako záväzný a návrhy viacročného rozpočtu na roky 2016 až 2018 schváliť
ako náväzné a orientačné

Hlasovanie: Všetci ZA, pán Lilko sa ZDRŽAL

12. Návrh a schválenie rozpočtu obce Beňuš na rok 2016
Úpravy v rozpočte granty zo Štátneho rozpočtu školstvo – treba spraviť zmenu zníženie
príjmov z rozp. o 21 200€, 309 746€ – tu je nárast o 19 746€ - rozdiel sa dá v príjmovej časti
vykompenzovať ... pán Gonda sa vyjadril, že „Rekonštrukcia garáží“ – zvážiť, lebo je to dosť
vysoká položka, návrh pani Šperkovej pridať do rozpočtu aj opatrovateľky, pán Lilko si želá
vypracovať prílohu k návrhu rozpočtu, Otázka pána Lilka na všeobecné verejné služby – prečo
je o 3000€ navýšenie v porovnaní s predošlým rokom – vysvetlili sme pánovi Lilkovi, že ide
o odhad rastúcich cien
OcZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2016 a viacročné návrhy rozpočtov na roky 2016-2018
bez výhrad

Hlasovanie: Všetci ZA
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13. Návrh a schválenie inventarizačných komisií
OcZ schvaľuje inventarizačné komisie k inventarizácii obecného majetku k 31.12.2015 tak ako
boli predložené (inventarizačné komisie sú prílohou tejto zápisnice)

Hlasovanie: Všetci ZA

14. Návrh zmien v rozpočte obce Beňuš k 15.12.2015
Návrh zmien v rozpočte obce Beňuš k 15.12.2015
a) žiadosť o navýšenie rozpočtu pre úsek služieb
b) žiadosť o úpravu rozpočtu ZŠ a školskej družiny pre rok 2015
OcZ schvaľuje návrh zmien v rozpočte obce Beňuš k 15.12.2015, OcZ schvaľuje zmenu
rozpočtu pre Úsek služieb Beňuš, OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2015 pre ZŠ Beňuš
a školskú družinu

Hlasovanie: Všetci ZA

15. Rôzne
Harmonogram OcZ na rok 2016
17.2.2016, 13.4.2016, 15.6.2016, 7.9.2016, 14.12.2016
OcZ schvaľuje harmonogram OcZ na rok 2016 nasledovne (obecné zastupiteľstvá sa budú
konať v dňoch 17.2.2016, 13.4.2016, 15.6.2016, 7.9.2016, 14.12.2016 o 17:00)

Hlasovanie: Všetci ZA
Sťažnosť na včelárske stanovište v obci – Ladislav Valentín
Pán Valentín popísal svoj problém (popis je súčasťou prílohy zápisnice), ako riešenie sa
predbežne dohodlo zvolať príslušnú komisiu na čele s pánom Lilkom.
OcZ doporučuje sťažnosť prejednať komisiou pre ochranu verejného poriadku a prešetrovania
sťažností

Hlasovanie: Všetci ZA

Oznámenie Mariána Repčiaka na Miroslava Lička
OcZ doporučuje oznámenie prejednať komisiou pre ochranu verejného poriadku
a prešetrovania sťažností

Hlasovanie: Všetci ZA
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Denisa Babničová - žiadosť o poskytnutie priestorov obce do prenájmu za účelom
zriadenia predajne vinotéky
Na predaj chce ponúkať sudové a fľaškové vína – priestory si upraví na vlastné náklady
OcZ schvaľuje zámer na prenájom obecných priestorov Denise Babničovej bytom.... za účelom
zriadenia predajne vinotéky

Hlasovanie: Všetci ZA

Žiadosť o finančný príspevok Rímsko-katolícky farský úrad Beňuš
Chodníky v cintoríne – návrh Tomáša Srnku na počkanie so žiadosťou do nasledujúceho
zastupiteľstva; pán Gonda je za to, aby sa našla riadna firma s riadnymi podkladmi výberovým
konaním (na základe projektu), treba dodať dokumentáciu
OcZ doporučuje prejednať žiadosť na ďalšom zastupiteľstve za prítomnosti pána farára
a s doložením projektovej dokumentácie na opravu kultúrnej pamiatky

Hlasovanie: Všetci ZA

Návrh na mimosúdne vyrovnanie s AGB Beňuš
Ak sa neuhradí nepristúpime ku stiahnutiu žaloby.
OcZ schvaľuje žiadosť AGB Beňuš o mimosúdne vyrovnanie pohľadávok a zároveň poveruje
starostku obce na vypracovanie zmluvy o mimosúdnom vyrovnaní

Hlasovanie: Všetci ZA
Návrh na vydávanie obecných novín
Tomáš by chcel spraviť do ďalšieho OcZ koncepciu novín, nejakú prípravu, osloviť ľudí
ochotných prispievať. Kultúrna komisia by mala navrhnúť názov, zloženie redakčnej rady,
zásady vydávania obecných novín, registrácia na ministerstve kultúry
OcZ doporučuje kultúrnej komisii pripraviť a predložiť koncepciu obecných novín do
najbližšieho obecného zastupiteľstva (redakčná rada, názov, rozsah strán, frekvencia
vydávania)

Hlasovanie: Všetci ZA
Diskusia o zbernom dvore, pán Gonda spomenul, že sa plánovalo umiestnenie za
družstvom, pani starostka plánuje umiestniť za obecnými garážami. Možné problémy
s vlastníkmi – lepšie bude dvor umiestniť na obecných pozemkoch.
Pani starostka spomenula že bude aj výzva na realizáciu zberných dvorov.
Diskusia o hydrantoch, ísť overiť či sú naozaj funkčné.

16. Záver
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