Obecné zastupiteľstvo – 17.2.2016 (11. zasadnutie OcZ)
1. Otvorenie zastupiteľstva
Po zahájení a otvorení OcZ sa konštatovalo, že 8 poslancov je prítomných ospravedlnil sa pán
Jozef Srnka - konštatovalo sa, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

2. Schválenie programu rokovania OcZ
Obecné zastupiteľstvo schválilo program 11. rokovania obecného zastupiteľstva.
Program sa doplnil: do bodu 5 o c) Správa o kontrole vybavovania, žiadostí, sťažností a petícii
za rok 2015, bod 8 sa zmení nasledovne a) Návrh a schválenie ročnej účtovnej závierky Úseku
služieb za rok 2015 a 8 b) informácia o hospodárení Miestnych prevádzkarní s.r.o. Beňuš
a Obecných služieb Beňuš s.r.o., ostatné body sa posunú.

Hlasovanie: Všetci ZA

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa sa určil Mgr. Miroslav Strigáč
Za overovateľov zápisnice sa určili pán Ing. Martin Kovalčík a Ján Bačkovský

Hlasovanie: Všetci ZA

4. Kontrola plnenia uznesení z 10. zasadnutia OcZ
OcZ konštatovalo, že sa uznesenia plnia

Hlasovanie: Všetci ZA

5. Správy hlavnej kontrolórky obce Beňuš
a) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
b) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly poskytovania a zúčtovania dotácií
z rozpočtu obce v roku 2015
c) Správa o kontrole vybavovanie žiadostí, sťažností a petícií v roku 2015
Boli zistené nedostatky a dala sa vypracovať vnútorná smernica, aby sa nedostatky odstránili
OcZ berie na vedomie
a) správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2015
b) správu o výsledku z následnej finančnej kontroly poskytovania a zúčtovania dotácií
z rozpočtu obce v roku 2015
c) správu o kontrole vybavovanie žiadostí, sťažností a petícií v roku 2015

Hlasovanie: Všetci ZA
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6. Návrh a schválenie VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky
Bolo informované o zmene zákona č.188/2015 – účinnosť nadobudol od 1.9.2015 a s tým
súvisiacej nutnosti prijatia tohoto VZN, termín zápisu bol odsúhlasený po porade s pani
riaditeľkou na 20.4.2016 v stredu v čase od 15:00 do 17:00 hodiny
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš vo veciach plnenia úlohy štátnej správy v zmysle § 6 ods.
2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 2 ods.
1 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 3
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na všeobecne záväznom
nariadení č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky obce Beňuš (ďalej lej „nariadenie“).

Hlasovanie: Všetci ZA

7. Návrh a schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Beňuš na roky 2016 - 2025
Informácie zo strany pána Kovalčíka, pána Srnku, pána Gondu a pána Lilka o chybách v PHSR
a o nutnosti zapracovať ich pripomienky a poupravovať PHSR (pripomienky sú súčasťou tejto
zápisnice), po dohode sa PHSR obce Beňuš schváli po zapracovaní pripomienok, pani
starostka podala informáciu o tom, že sa jednotlivé pripomienky dajú zapracovávať priebežne
na každom obecnom zastupiteľstve
OcZ obce Beňuš schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Beňuš na
programovacie obdobie 2016 – 2025 po zapracovaní všetkých pripomienok

Hlasovanie: Všetci ZA

8. Návrh a schválenie
a) ročnej účtovnej závierky Úseku služieb za rok 2015
b) informácia o hospodárení Miestnych prevádzkarní s.r.o. Beňuš a Obecných
služieb Beňuš s.r.o
Oprava zlého roku po informovaní pánom poslancom Tomášom Srnkom (Úsek služieb),
otázky na vysoké pohľadávky od pána poslanca Gondu – informácie o neuhradených
faktúrach, informovanie o vodomeroch na kredit – vyhneme sa vymáhaniu nedoplatkov,
Informácie o rušení s.r.o. – tento rok zostanú s.r.o. zachované, lebo po zrušení jednej z nich
by sa prekročil obrat v druhej a stali by sme sa platcami DPH – čo je pre nás nevýhodné
(dostali sme peniaze na projekt sanácie skládok), neskôr sa podľa potreby zrušia, vďaka
obecnej firme sa nemusí obstarávať, rozdelí sa na dve uznesenia
OcZ obce Beňuš schvaľuje ročnú účtovnú závierku Úseku služieb za rok 2015

Hlasovanie: Všetci ZA
OcZ obce Beňuš berie na vedomie výročnú správu Miestnych prevádzkarní s.r.o. Beňuš
a Obecných služieb Beňuš s.r.o.
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Hlasovanie: Všetci ZA

9. Správa starostky obce o činnosti obce Beňuš za rok 2015
Správa je prílohou tejto zápisnice
OcZ obce Beňuš berie na vedomie Správu starostky obce o činnosti obce Beňuš za rok 2015
a informáciu o voľbách do NRSR konaných 5.3.2016

Hlasovanie: Všetci ZA

10. Rôzne
Zámer na prenájom nebytových priestorov na základe dôvodov
hodných osobitého zreteľa pre realizáciu vinotéky
OcZ obce Beňuš
a) schvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu na adrese Beňuš č.
355, 976 64 Beňuš, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov pre pani Denisu Babničovú bytom Rohozná 656/61, 977 01
Brezno
b) doporučuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s novým nájomcom

Hlasovanie: Všetci ZA

Výzva na telocvičňu
Informácie o výzve zo strany pani starostky (netreba PD, stavebné povolenie, podáva sa
formou žiadosti), Informácia zo strany p. Lilka
OcZ obce Beňuš schvaľuje zapojiť sa do výzvy, ktorú zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy
a výskumu, na podporu výchovy a vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy
na výstavbu telocvične, ktorá má byť súčasťou Základnej školy Beňuš

Hlasovanie: Všetci ZA

Obecné noviny
Súčasťou tejto zápisnice je zápisnica kultúrnej komisie, ktorú poslal pán poslanec Tomáš
Srnka (predseda kultúrnej komisie pri OcÚ Beňuš), informácia o názve novín, hlasovanie na
web stránke (výber ľudí, resp. návrhy); redakčná rady by bola zložená z piatich ľudí, prispievať
môžu všetci občania, príspevky zo školy, materská škôlka, rozsah cca 1 x A3 (4 strany), návrhy
na zloženie redakčnej rady, treba vypracovať štatút obecných novín do budúceho
zastupiteľstva
OcZ berie na vedomie koncepciu obecných novín predloženú kultúrnou komisiou
OcZ doporučuje kultúrnej komisii spracovať do budúceho obecného zastupiteľstva štatút
obecných novín a zloženie redakčnej rady
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Informácia od pána poslanca Lilku – Organizovanie rozprávkového lesa (4.6.2016) suma cca
200-400€, návrh na spojenie s dňom obce (2.7.2016), avšak nebude to možné, lebo dátum už
je stanovený – pravdepodobne sa akcia uskutoční samostatne

11. Záver
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