ZÁPISNICA Z OcZ – 14.12.2016 (18. zasadnutie OcZ)
1. Otvorenie zastupiteľstva
Po zahájení a otvorení OcZ sa konštatovalo, že všetci poslanci sú prítomní, OcZ je teda
uznášania schopné

2. Schválenie programu rokovania OcZ
Obecné zastupiteľstvo schválilo program 18. rokovania obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: Všetci ZA

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa sa určil Mgr. Miroslav Strigáč
Za overovateľov zápisnice sa určili pán Jozef Srnka a pán Kamil Košík

Hlasovanie: Všetci ZA

4. Kontrola plnenia uznesení zo 16. a 17. mimoriadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že sa uznesenia z predchádzajúcich mimoriadnych
obecných zastupiteľstiev plnia.
Hlasovanie: Všetci ZA

5. Návrh a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Beňuš
na prvý polrok 2017
Pani starostka konštatovala, že plán bol doručený všetkým.
OcZ obce Beňuš schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Beňuš na prvý
polrok 2017
Plán kontrolnej činnosti je prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie: Všetci ZA

6. Návrh a schválenie zmien v rozpočte k 31.12.2016
Pani starostka konštatovala, že zasadala aj finančná komisia a výsledkom bolo
vyjadrenie finančnej komisie, ktoré sa zaslalo aj poslancom.
OcZ obce Beňuš schvaľuje návrh zmien rozpočtu k 14.12.2016 bez pripomienok
Návrh rozpočtu je prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie: Všetci ZA
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7. Žiadosť o úpravu rozpočtu – ZŠ Beňuš
Pani starostka konštatovala, že návrh rozpočtu bol zaslaný poslancom. Rozpočet dávajú
z dôvodu navýšenie miezd, zmeny počtu žiakov, poplatky za školskú družinu a iné.
OcZ obce Beňuš schvaľuje žiadosť o úpravu rozpočtu základnej školy Beňuš
Návrh rozpočtu je prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie: Všetci ZA

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na rok
2017 a následne na roky 2018 a 2019
Stanovisko bolo zaslané. Pani kontrolórka konštatovala, že kontrolovala či je návrh
rozpočtu zostavený v súlade s príslušnými zákonmi. Či bola dodržaná informačná povinnosť zo
strany obce – teda či bol návrh rozpočtu zákonným spôsobom zverejnený. Bolo konštatované
pani kontrolórkou, že návrh rozpočtu zohľadňuje predmetné zákony o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a ostatné predpisy.
OcZ obce Beňuš berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Beňuš k návrhu
viacročného rozpočtu obce na roky 2017 - 2019 kde doporučila návrh rozpočtu na rok 2017
schváliť ako záväzný a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2019 schváliť ako
nadväzujúci a orientačný
Stanovisko k návrhu rozpočtu je prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie: Všetci ZA

9. Návrh a schválenie rozpočtu obce Beňuš na rok 2017 a na roky 2018 a 2019
Pani starostka konštatovala, že návrh všetci poslanci dostali. Pani ekonómka chcela do
návrhu rozpočtu pridať zmeny na ktorých sa dohodla spolu s finančnou komisiou, niektoré
položky je treba poopraviť: do rozpočtu sa omylom nedostala dotácia pre OZ Čučoriedka vo
výške 100€; z refundácie stavebného úradu z 20 000€ treba navýšiť hodnotu na 26 000€;
nezahrnul sa nákup pozemku v strede obce od Lesov SR o 6 000€; pán poslanec Lilko sa
informuje k dotáciám, odporúča navýšenie príspevku na 600€ pre ženskú spevácku skupinu
a aj navýšenie príspevku na 600€ pre OZ Dobrodružstvo; pani starostka konštatovala, že
zasadala finančná komisia a poslanci sa vyjadrili aj predtým, že nie je možné navyšovať
príspevky len tak, príspevok a navýšenie by si mohol žiadať každý potom; pán Gonda
konštatoval že MŠ a ZŠ sa dávali príspevky len 50€, chcel aby naše organizácie dostali viac –
dohodlo sa že každá čo si dala žiadosť dostane po 300€ okrem OZ Čučoriedka, ťažko je určiť,
kto má dostať viac a kto menej. Dala sa preto rovnaká suma všetkým organizáciám. Navýšilo
sa pre ZŠ aj MŠ z 50€ na 300€. Pán Lilko by bol tiež za jednu výšku ale 600€. Rozpočet by sa
potom musel meniť. Pán Kovalčík konštatoval, že sa príspevok postupne môže podľa činností
ktoré sú realizované a zásluhovosti navyšovať, ale začali sme rovnakou sumou pre všetkých
300€. 300€ je podľa pána Lilka málo. Pán poslanec Tomáš Srnka konštatoval, že žiadosť nevidel,
ale ak je to na prevádzkovú činnosť tak podobnú sumu dávajú aj na Braväcove.
Kto je za to, aby sa organizáciám, ktoré si žiadali príspevok v zmysle platného VZN obce
Beňuš tento prerozdelil vo výške 300€

Hlasovanie: Proti - pán poslanec Lilko, Ostatní poslanci hlasovali ZA
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OcZ obce Beňuš schvaľuje rozpočet obce Beňuš na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018
a 2019 bez výhrad
Návrh rozpočtu je prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie: Všetci ZA

10. Návrh a schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce Beňuš o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pre rok 2017
Vo VZN sa obsah nemenil, ale malo by sa schvaľovať každý rok. Sadzby poplatkov sa
nemenili.
OcZ obce Beňuš vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4,
§ 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98, § 98a ods. 1 a § 99 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Beňuš o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre kalendárny rok 2017

Hlasovanie: Všetci ZA

11. Návrh a schválenie inventarizačných komisií
Inventarizačné komisie sú rovnaké ako pred rokom, konštatovala pani starostka.
OcZ obce Beňuš schvaľuje inventarizačné komisie k vykonaniu inventarizácie obecného majetku
k 31.12.2016. Inventarizačné komisie sú prílohou uznesenia

Hlasovanie: Všetci ZA

12. Návrh a schválenie harmonogramu obecných zastupiteľstiev pre rok 2017
Harmonogram OcZ: 15.2.2017; 12.4.2017; 14.6.2017; 13.9.2017; 13.12.2017
OcZ obce Beňuš schvaľuje harmonogram konania obecných zastupiteľstiev pre rok 2017
Harmonogram je súčasťou zápisnice

Hlasovanie: Všetci ZA

13. Rôzne – Žiadosť Michala Berčíka, ŠLN 10, Brezno s priateľkou Luciou
Slabejovou
OcZ obce Beňuš
a) schvaľuje prenájmom obecného majetku podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitého zreteľa na
prenájom časti nebytových priestorov v budove č. 355, parcela C-KN 1005 o výmere
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156,65 m2 podlahovej plochy za účelom pohostinskej činnosti – Hostinec Beňuš, za nájom
vo výške 350,-€/mesiac pre Luciu Slabejovú, bytom 977 01 Brezno, Laca Novomeského
1231/10
b) poveruje obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné opatrenia k zabezpečeniu realizácie
zhora uvedeného uznesenia a podpísanú zmluvu zverejnil na webovej stránke obce

Hlasovanie: Všetci ZA

13. Rôzne – Žiadosť Jozefa Srnku, Beňuš, Filipovo 17
OcZ obce Beňuš
a) schvaľuje zámenu pozemkov z dôvodu hodného osobitého zreteľa v súlade s §9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to
nasledovne: Pozemok parcela E-KN 562, druh pozemku TTP, o výmere 756 m2 zapísaný na
LV 1684 v k.ú. Beňuš, vlastník Jozef Srnka, Filipovo 17, nadobudne do výlučného vlastníctva
obec Beňuš; pozemok parcela E-KN 3138, druh pozemku TTP, o výmere 781 m2 zapísaný na
LV 1296 v k.ú. Beňuš, vlastník obec Beňuš, sa stane výlučným vlastníctvom Jozefa Srnku,
bytom Filipovo 17
b) poveruje obecný úrad, aby spracoval agendu k zabezpečeniu realizácie hore uvedeného
uznesenia a podpísanú zmluvu prekontroloval a zverejnil na webovej stránke obce

Hlasovanie: Všetci ZA

13. Rôzne – Správa starostky obce o činnosti obecného úradu Beňuš za rok
2016
OcZ obce Beňuš berie na vedomie „Správu starostky obce o činnosti obecného úradu Beňuš za
rok 2016“

Hlasovanie: Všetci ZA
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