Zápisnica z 2. zasadnutia OcZ – dňa 12.1.2015
Zapisovateľ: Miroslav Strigáč
Overovatelia: Martin Gonda, Peter Lilko
Účasť: prezenčnú listinu podpísali všetci
Po otvorení rokovania (bod 1) sa poslancom hneď v úvode OcZ podarilo schváliť
program samotného rokovania OcZ (bod 2). Všetci poslanci boli jednohlasne za. Následne sa
určili (bod3): za zapisovateľa Miroslav Strigáč, za overovateľov – p. Gonda a p. Lilko. Potom
sa prešlo na kontrolu uznesení (bod 4) z ustanovujúceho prvého zasadnutia OcZ. Pri kontrole
uznesenia č. 7 sa ozval pán poslanec Kovalčík, že je chyba v zázname z OcZ, a že on sa
hlasovania zdržal. Dohodli sme sa na oprave chýb, ktoré sú v zverejnenom súbore na web
stránke obce !
Prešli sme k bodu 5 – a postupne sme doplnili jednotlivé komisie OcZ o ľudí z radov občanov.
Došlo k hlasovaniu a k jednohlasnému odobreniu nových doplnených komisií. Aktuálne
a odhlasované zastúpenie komisií:
Doplnenie členov komisií OcZ:
1/ Komisia výstavby, územného plánu a životného prostredia
PharmDr. Tomáš Srnka
Juraj Škôlka
Ing. arch. Karol Ličko
2/Komisia pre ochranu verejného poriadku a prešetrovania sťažností
Ing. Peter Lilko
Jozef Srnka
Ing. Matej Vigoda
3/Komisia finančná a rozpočtu
Ing. Martin Kovalčík
Ľubica Šperková
Martin Gonda
4/Komisia školstva, športu a mládeže
Kamil Košík
Jozef Srnka
Jozef Šajgalík
Michal Glejtek
5/Komisia kultúry a soc. služieb
Anna Kánová
PharmDr. Tomáš Srnka
Ďuricová Lucia
6/Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
Juraj Škôlka
Ján Bačkovský
Ing. Martin Kovalčík

Prešlo sa k 6. bodu programu – Voľbe kontrolóra obce Beňuš, pod dohľadom
poslancov sa otvorili obálky, boli dve. Do voľby sa zapojili dve kandidátky. Pán Kovalčík
postupne prečítal dokumenty z každej obálky a predbežne konštatoval, že kritérium 5
ročného pôsobenia vo VS nesplnila ani jedna z kandidátok. Došlo k výmene názorov medzi
poslancami, p. Lilko chcel, aby sa kritérium praxe zrušilo úplne, ostatní, aby sa kritériá
upravili inak. Nakoniec došlo k hlasovaniu o novej voľbe – všetci boli za, p. Lilko sa zdržal
hlasovania. Potom sa hlasovalo o návrhu na 5 ročnú prax v ekonomickom smere – 8
poslancov bolo za, p. Lilko bol proti, uviedol, že je to nad rámec zákona o obecnom zriadení.
Následne došlo ešte k jednej zmene a hlasovalo sa o doplnenie kritérií o „znalosť vítaná“ - tu
boli všetci zúčastnení poslanci za. Ďalším návrhom k tomuto bodu programu bola 10h
pracovný úväzok týždenne – všetci boli za. Dohodlo sa na zriadení komisie pre otváranie
obálok a navrhnutí boli p. Lilko, p. Kovalčík a p. J. Srnka. Menovaní páni sa zdržali hlasovania
a ostatní komisiu odhlasovali.
Prešlo sa k ďalšiemu bodu rokovania (bod 7) a to k hlasovaniu o „Všeobecne
záväznom nariadení obce Beňuš o ochrane ovzdušia a určenie poplatkov za
prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia obce Beňuš“ – všetci poslanci boli
za.
Ďalším návrhom bolo v súlade z 8 bodom rokovania OcZ schválenie „Všeobecne
záväzného nariadenia obce Beňuš o kronike“ – všetci poslanci hlasovali za
9 bodom rokovania bol plán investičných akcií na rok 2015, poslanci zobrali na
vedomie, snahu o vybudovanie ČOV pri ZŠ, rekonštrukciu OÚ, rekonštrukciu garáží OÚ, domu
hasičov .
Bol schválený plán zasadnutí OcZ na rok 2015 (bod 10) – všetci boli za.
V bode 11 sa podarilo jednohlasne schváliť „Určenie rozsahu vykonávať zmeny
rozpočtu starostu obce“ a to nasledovne: na kapitálové zmeny sa určil rozsah 3000€, na
bežné výdavky 1500€
V bode 12 sa jednohlasne schválilo zabezpečenie stravovania starostky, zhodlo sa na
spoplatnení sobášenia mimo sobášnej miestnosti, jednohlasne sa schválila výška 100€,
schválila sa aj odmena vo výške 20€ pre sobášiacich – poslanec Lilko sa zdržal hlasovania,
dohodol sa prenájom priestoru požiarnej zbrojnice na Filipove pre Horolezecký klub Ďumbier
– všetci boli za. Potom sa prešlo k problémom, sťažnostiam a žiadostiam od občanov obce
Beňuš. Prediskutovala sa problematika cesty na v časti obce Pôbišovo a posunula sa
príslušnej komisii na riešenie. Podobne sa posunula príslušnej komisii aj sťažnosť na p.
Bútorovú. Zo ZŠ prišla žiadosť o preplácanie cestovného žiakom obce – poslanci sa zhodli na
tom, že ju treba doplniť o výšku cestovného a navrhnúť spôsob jej preplácania obcou.
Prípadne zistiť ako to funguje v iných obciach. Prebrala sa aj úprava a spevnenie komunikácie
vo Filipove pri Šťastných – dohodlo sa na riešení formou projektu, bude treba osvetlenie
a projekt na spevnenie komunikácie, ktorá je cez zimu neprechodná. Sťažnosť na p. Šperku
sa postúpila pred príslušnú komisiu. Prebrala sa aj žiadosť o príspevok na krúžky v ZŠ –
príspevok je pravidelný. Návrh zmluvy o prenájme poľnohospodárskej pôdy – bolo
upozornené, že sa nepodarilo druhej strane doteraz upraviť zmluvu podľa našich

požiadaviek, taktiež sa prebrala finančná solídnosť dotknutej strany a bolo upozornené od p.
Srnku, že by mohli nastať problémy vo vyplácaní nájmu zo strany nájomníka – a možné
zákonné špekulácie ! Zmluva sa pošle nájomníkovi znovu aj s pripomienkami – ak nevezme
na vedomie pripomienky a nezapracuje ich vyberie sa iný nájomca ... Prediskutoval sa aj
problém so zlou počuteľnosťou obecného rozhlasu – navrhlo sa jeho otočenie v niektorých
lokalitách. Návrh na spravenie tabule v miestnej časti Pôbišovo – dohodlo sa na tom, že sa
tabuľa sa spraví.

