ZÁPISNICA Z OcZ – 14.6.2017 (21. zasadnutie OcZ)
1. Otvorenie zastupiteľstva
Minúta ticha za zosnulého poslanca Jána Bačkovského
Po zahájení a otvorení OcZ sa konštatovalo, že všetci poslanci sú prítomní a Obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné

2. Schválenie programu rokovania OcZ
Doplňujúci návrh zo strany pani starostky do bodu 9 pridať 9 b) Návrh a schválenie zmeny
rozpočtu Obecného úradu Beňuš (nakoľko sa schválilo v roku 2016 3000€ na úpravy okolo
kostola, tieto prostriedky sa však nevyčerpali v danom roku a preto by sa upravil rozpočet
v roku 2017, aby boli prostriedky na úpravy okolo kostola, ktoré sa už realizovali)
Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnený program 21. 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 Juraj Škôlka

Hlasovanie: Všetci ZA

4. Zloženie poslaneckého sľubu
Poslancom sa na základe žrebovania (z dôvodu rovnakého počtu volebných hlasov
náhradníkov) stal Ing. Michal Farárik, pán Farárik zložil predpísaný sľub a stal sa poslancom
OcZ

5. Kontrola plnenie uznesení z 20. OcZ
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že sa uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
plnia.
Hlasovanie: Všetci ZA

6. Správy hlavnej kontrolórky obce Beňuš
Správy hlavnej kontrolórky:
a) „Správa o výsledku procesu kontroly inventarizácie majetku obce k 31.12.2016“
b) „Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Beňuš za rok
2016“
OcZ obce Beňuš berie na vedomie správy hlavnej kontrolórky

a) „Správa o výsledku procesu kontroly inventarizácie majetku obce k 31.12.2016“
b) „Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Beňuš za rok
2016“
Hlasovanie: Všetci ZA
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7. Správa audítora k ročnej účtovnej závierke obce Beňuš za rok 2016
Pani starostka konštatovala, že predmetný dokument bol zaslaný poslancom. Boli tu
dve audítorky 7.6. 2017. Nemali žiadne pripomienky.
OcZ obce Beňuš berie na vedomie správu audítora k ročnej účtovnej závierke obce Beňuš za
rok 2016

Hlasovanie: Všetci ZA

8. Návrh a schválenie ročnej účtovnej závierky obce Beňuš a záverečného účtu
za rok 2016
Pani starostka konštatovala, že sa k predmetnému vyjadrila audítorka aj pani
kontrolórka, pán poslanec Tomáš Srnka dal podnet na zverejnenie predmetných dokumentov,
vraj sa totiž rozširujú reči, že sa šafári s peniazmi. Pani starostka konštatovala, že sa to nerobí
a predmetné dokumenty to potvrdzujú ... Máme na účte kladnú sumu (200tis.), hospodárenie
obce je pozitívne, informácie sa posunú do novín, ako navrhol pán poslanec Lilko a Tomáš
Srnka, tak aby boli zrozumiteľné pre všetkých občanov. Obec je v kladných číslach a nie je
v strate ani nemá úver. Pán poslanec Gonda dal návrh na riešenie rozpočtu podľa klasifikácie –
lepšie by bolo vidno na čo idú financie v jednotlivých položkách rozpočtu. Či sa prečerpali
alebo sa zvýšili ... Pán poslanec Tomáš Srnka konštatoval, že je to dobre aj teraz len nie všetci
občania tomu rozumejú. Pani starostka konštatovala, že sa buduje (opravuje, nakupuje,
hospodári) na základe schváleného rozpočtu a ten schvaľujú poslanci ...
OcZ obce Beňuš schvaľuje
a) Ročnú účtovnú závierku obce Beňuš a záverečný účet za rok 2016 bez výhrad
b) Výsledok hospodárenia a prebytok rozpočtu vo výške 10% použiť na rezervný fond

Hlasovanie: Všetci ZA

9. Návrh a schválenie zmeny rozpočtov ZŠ a OcÚ Beňuš
Pani ekonómka konštatovala, že si Základná škola predložila zmenu rozpočtu a že OcZ ju má len
schváliť nakoľko je zmena v príjmovej a následne aj vo výdavkovej časti rozpočtu, aby bol vyrovnaný.
Obec Beňuš potrebuje upraviť rozpočet o 3000€ na opravu kostola, zodvihla by sa príjmová časť aj
výdavková, aby bol následne vyrovnaný.
OcZ obce Beňuš schvaľuje
a) zmenu rozpočtu Základnej školy Beňuš podľa predloženého návrhu (návrh je súčasťou
zápisnice)
b) zmenu rozpočtu obce Beňuš navýšením príjmovej časti rozpočtu o 3000€ a následne aj
výdavkovej časti rozpočtu o rovnakú sumu

Hlasovanie: Všetci ZA

10. Rôzne – Bibiana Ďurišová, Filipovo 58 – žiadosť o prenájom obecného
pozemku
Pani Ďurišová by si chcela prenajať časť obecnej parcely C-KN 444 na LV 335 v k.ú.
Beňuš o výmere cca 1404 m2 za účelom zriadenia jazdiarne koní. Vzhľadom na výšku
vynaložených nákladov na úpravy súvisiace s vybudovaním jazdiarne žiada pani Ďurišová úľavu
na nájomnom (odpustenie nájmu), bolo doporučené aby sa tam spravil samostatný vchod,
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prípadne oplotenie. Aby bol umožnený prístup futbalistom ak by tam bola prekopnutá lopta.
Pán poslanec Gonda navrhol, aby dalo TJ súhlasné písomné stanovisko k navrhovanej činnosti
ak by sa zmenilo vedenie, aby nebol problém. Nájomné sa stanovilo na 1€ na rok a dĺžka
nájmu na obdobie 10 rokov.
OcZ obce Beňuš schvaľuje
a) zámer na prenájom obecného majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa podľa § 9a ods.
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, jedná sa o
časť parcely C-KN 444 na LV 335 o výmere 1404 m2 za cenu 1€ na rok po dobu 10 rokov pre
Bibiánu Ďurišovú, bytom Filipovo 58, Beňuš
b) dôvody hodné osobitého zreteľa: nevyužitý priestor – obec ušetrí finančné prostriedky tým
že ho bude zveľaďovať a udržiavať nájomník, občanom obce sa rozšíria možnosti
športového vyžitia

Hlasovanie: Všetci ZA

10. Rôzne – Schválenie odpredaja obecného majetku – Pavel Baliak, bytom
Filipovo 52
Pán poslanec Tomáš Srnka konštatoval, že pri predaji bolo potrebné zaobstarať znalecké
posudky. Pani starostka konštatovala, že pri osobitom zreteli nie je potrebné mať predmetné posudky.
Pán poslanec Tomáš Srnka žiada zakomponovať do zmluvy predkupné právo.
OcZ obce Beňuš
a) schvaľuje odpredaj obecného majetku podľa uznesenia č. 243/2017 prijatého dňa 5.4.2017
b) doporučuje s pánom P. Baliakom, bytom Filipovo 52, Beňuš uzatvoriť a zverejniť
kúpnopredajnú zmluvu

Hlasovanie: Všetci ZA

10. Rôzne – Pozemky za garážami
Pani starostka informovala zastupiteľstvo, že by sme predmetné pozemky potrebovali.
Jedná sa o výmeru cca 667 m2. Pozemky sú ale nevysporiadané. Majitelia predávajú pozemky
za 7,49€ / m2. Pani starostka napíše list pánovi Fúskovi (jednému z vlastníkov) v tom zmysle, že
sú pozemky nevysporiadané a obecné zastupiteľstvo navrhuje cenu 3,30€ / m2. Ak si pozemky
vysporiadajú do stavu C a podielu 1/1, potom ich kúpime za nimi navrhovanú cenu.

10. Rôzne – Komisia výstavby – odvodnenie cesty vo Filipove
Pán poslanec Srnka informoval o tom, akým spôsobom a za koľko by sa dala odvodniť
predmetná komunikácia. Predpokladaná suma realizácie je 15000€. Pôjde sa to pomerať a pošle
sa nové nacenenie a nový rozpočet podľa metráže. Vrchnou stranou je vedený plyn. Budú sa
musieť dať vytýčiť siete. Pán starosta konštatoval, že tade idú aj telekomunikačné optické káble
– najlepší by bol projekt. Občania sa budú musieť na odvodnenie napojiť. Záznam z komisie
výstavby je súčasťou zápisnice. Pán poslanec P. Lilko konštatoval, že ide o obrovskú sumu za
odvodnenie 5 domov. Pán poslanec Gonda sa informoval, či to nechcú riešiť oni aj svojpomocne,
bolo konštatované, že z ich strany nie je záujem problém riešiť. Stav je tam havarijný a niektorí
ľudia majú popraskané múry na domoch, konštatovala pani Šperková. Rozhodujúce je povolenie
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od pána Fašku, či s tým bude súhlasiť, aby odvodnenie bolo realizované cez jeho záhradu. Na
záver bolo konštatované pánom poslancom Gondom, že sa na to majú pozrieť viacerí
projektanti, ktorí sa tomu venujú ...

11. Diskusia
Diskusia o „Dňoch obce Beňuš“ – príde Matej Beňuš, ak to bude možné udelí sa mu čestné
občianstvo. Bolo informované aj o programe na dni obce.

Záver
Starostka obce poďakovala prítomným poslancom a ostatným zúčastneným za účasť na
21. zasadnutí obecného zastupiteľstva ktoré sa konalo dňa 14.06.2017.
Celý záznam z rokovania OcZ je možné si stiahnuť na USB kľúč pri požiadaní na
obecnom úrade v Beňuši.

Zápisnica napísaná dňa: 19.6.2017

Podpisy:
Starosta/ka: _________________

Zapisovateľ: __________________

Dátum:

Dátum:

Overovateľ: _________________

Overovateľ: __________________
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