ZÁPISNICA Z OcZ – 13.9.2017 (22. zasadnutie OcZ)
1. Otvorenie zastupiteľstva
Po zahájení a otvorení OcZ sa konštatovalo, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné (ospravedlnil sa pán poslanec Martin
Kovalčík a pán poslanec Juraj Škôlka)

2. Schválenie programu rokovania OcZ
Zastupiteľstvo schvaľuje predložený program 22. 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 Michal Farárik

Hlasovanie: Všetci ZA

4. Kontrola plnenia uznesení z 21. OcZ
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že sa uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
plnia.
Hlasovanie: Všetci ZA

5. Návrh a schválenie VZN č. 1/2017 obce Beňuš o prevádzkovaní pohrebiska
na území obce Beňuš a prevádzkového poriadku pohrebiska
Pani starostka konštatovala, že sme mali kontrolu chladiarenského boxu v dome smútku, niekto
nám pravdepodobne zámerne vytrhol rúrku. Po oprave bolo technikmi konštatované, že musíme aj
schváliť predmetné VZN o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Beňuš a prevádzkový poriadok. Pani
starostka konštatovala, že sa zvýšili niektoré poplatky. Pán poslanec Lilko avizoval, že treba pridať aj
poplatok za zriadenie urnového miesta, bolo konštatované, že to sa počíta ako jednohrob. Pán poslanec
Lilko navrhol, aby to bolo vo VZN resp. prevádzkovom poriadku spomenuté. Na podnet pána poslanca
Lilka sa z návrhu odstráni bod o nutnosti strážnej služby a bude treba do VZN uviesť, že uvedený objekt
(dom smútku) je zabezpečený zákonne označeným kamerovým systémom. 13:45 prišiel pán poslanec
Tomáš Srnka. Pán poslanec Farárik sa informoval na praktickú realizáciu dozoru prevádzkovateľa. Dozor
vykonáva bežne pani Jaroslava Niklová.
OcZ obce Beňuš schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Beňuš č. 1/2017
o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Beňuš a prevádzkový poriadok pohrebiska po
zapracovaní pripomienok poslancov obecného zastupiteľstva

Hlasovanie: Všetci ZA

6. Návrh a schválenie zmien rozpočtov obce Beňuš, Základnej školy Beňuš
a Úseku služieb Beňuš
Pani starostka konštatovala, že dokumenty boli zaslané, avšak návrh na zmenu
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rozpočtu obce Beňuš je ešte potrebné doplniť. Pani ekonómka konštatovala, že pán farár žiada
príspevok na kostol (pre ten treba rozpočet navýšiť o 1 500€), pán farár dával robiť múr a 10
čiel, farský úrad dal 4 000€ zo svojich zdrojov. Taktiež je nutné aj navýšenie rozpočtu obce
Beňuš pre Materskú školu o 800€. Pán poslanec Farárik upozornil na zvláštny spôsob práce
(najprv spraviť a potom pýtať na to peniaze), podľa neho sa treba najprv prísť spýtať, potom
vybaviť príspevok a až následne realizovať opravy, zároveň konštatoval, že sa takto
nepostupovalo prvý krát a tento postup by sa nemal opakovať ... bolo konštatované, že pán
farár bol oboznámený so sumou bez dane a túto mal k dispozícii na uhradenie prác. Následne
mu však prišla faktúra aj s DPH a rozdiel už doplatiť nemá. Konštatovalo sa, že vysoká suma za
opravy v tejto položke rozpočtu obce bola za opravy nákladného auta, na opravu starého
osobného auta bol len zlomok z nej. Pán poslanec Gonda navrhol vytvoriť položku na osobné
auto zvlášť, aby nedochádzalo k omylom a chybným interpretáciám skutočnosti. Pán poslanec
Farárik sa informoval ohľadom stavebných zmien a prác na cintoríne. Podobne sa spýtal aj na
položku služby a pani Niklová mu vysvetlila čo táto položka zahŕňa a prečo vznikla (zaťažuje sa
nepomerne Úsek služieb mzdou z Miestnych prevádzkární resp. naopak) ...
OcZ obce Beňuš schvaľuje doplniť návrh zmien v rozpočte k 13.9.2017 o príspevok pre Farský
úrad v Beňuši

Hlasovanie za čiastkový návrh:
4 – hlasovali ZA
3 – ZDRŽALI SA hlasovania
Návrh zmien v rozpočte sa doplní o príspevok pre Farský úrad v Beňuši
OcZ obce Beňuš schvaľuje
a) predloženú úpravu rozpočtu obce Beňuš
b) predloženú úpravu rozpočtu Základnej školy Beňuš
c) predloženú úpravu rozpočtu Úseku služieb Beňuš s.r.o.

Hlasovanie: Všetci ZA

7. Rôzne – Prenájom obecného majetku Bibiána Ďurišová, bytom Filipovo
OcZ obce Beňuš
a) schvaľuje prenájom obecného majetku podľa uznesenia č. 252/2017 schváleného na 21.
zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.6.2017
b) doporučuje s Bibiánou Ďurišovou, bytom Filipovo 58 uzatvoriť nájomnú zmluvu (doba
nájmu je 10 rokov od 1.10.2017 - 1.10.2027)

Hlasovanie: ZDRŽAL SA Michal Farárik, Ostatní poslanci hlasovali ZA

7. Rôzne – Revízia knižničného fondu Obecnej knižnice v Beňuši
Pani starostka prečítala zápisnicu v ktorej uvádza, že sa na základe príkazu starostky zo dňa
9.3.2017 podľa zákona 126/2015 Z. z. uskutočnila v obecnej knižnici revízia knižničného fondu,
prebiehala od 9.3.2017 do 30.4.2017. Revíziu vykonala revízna komisia v zložení: predseda – Viera
Košíková, Tajomník - Miroslav Strigáč, Člen – Lucia Ďuricová. Revízna komisia zrevidovala celý knižničný
fond. Evidenčný stav ku dňu revízie 4862 ks, zistený aktuálny stav 4724 a u čitateľov 138 kníh, Revízna
komisia konštatovala postup v zmysle zákona, odstránenie multiplitných a poškodených výtlačkov,
vyradenie starých kníh, konštatovala nezabezpečenie knižnice proti odcudzeniu kníh, zápisnica s revízie
je súčasťou tejto zápisnice
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OcZ obce Beňuš
a) berie na vedomie správu z revízie knižničného fondu v Obecnej knižnici Beňuš
b) schvaľuje vyradenie 121 knižných titulov z dôvodu ich opotrebovanosti

Hlasovanie: Všetci ZA

7. Rôzne – Výzva kanalizácia
Pani starostka konštatovala, že by sa podala zatiaľ len žiadosť pre časť Beňuš na výzvu
z IROP (ostatné časti obce by sa riešili z iných výziev) pretože je alokovaná len suma 10 mil. pre
banskobystrický kraj a naša kanalizácia stojí takmer 8 mil. ako celok. Pre časť Beňuš vyjde
kanalizácia na 4,5mil. €. Je potrebné aby sme na obecnom zastupiteľstve schválili
spolufinancovanie a súhlas so zapojením sa do tejto výzvy. Vybavuje sa aj stavebné povolenie.
Oprávnené výdaje ale v tejto výzve nie sú kanalizačné prípojky k jednotlivým domom.
OcZ obce Beňuš schvaľuje
a) predloženie žiadosti za účelom realizácie projektu „Beňuš kanalizácia a ČOV“ realizovaného
v rámci výzvy IROP PO4SC421 2017-19, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným programom rozvoja obce
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 162 816,93€ bez DPH
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

Hlasovanie: Všetci ZA

7. Rôzne – Odpredaj obecných pozemkov z dôvodu hodného osobitého zreteľa
pre Jána Kupčoka, bytom Pôbišovo 502
Pani starostka konštatovala, že predmetné pozemky (pozemok) s výmerou nad 3000 m2 sa dá
predať z dôvodu osobitého zreteľa aj v prípade, že osoba nie je SHR a to v prípade ak je v územnom pláne
táto parcela určená na výstavbu. Túto informáciu pani starostke poskytol právnik. Pán poslanec Lilko
navrhol do zmluvy zahrnúť aj predkupné právo pre obec Beňuš.
OcZ obce Beňuš v zmylse §9a ods. 8 písmena e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
a) schvaľuje zverejnenie zámeru odpredaja svojho majetku z dôvodov hodných osobitého
zreteľa. Jedná sa o parcelu C-KN 732; Druh: trvalé trávne porasty; Výmera: 3017 m2; Vedenú na
LV 335 v K.ú.: Beňuš; a parcelu C-KN 742; Druh: trvalé trávne porasty; Výmera: 1203 m2;
Vedenú na LV 335 v K.ú.: Beňuš; pre žiadateľa Jána Kupčoka, bytom Beňuš - Pôbišovo 502 za
cenu stanovenú v znaleckom posudku č. 58/2017 - suma 275€ za celý predmet kúpy; kupujúci
uhradí aj cenu za znalecký posudok vo výške 135€
b) dôvody hodné osobitého zreteľa: dlhodobé užívanie pozemku, ušetrenie nákladov obce na
údržbu nevyužívaného pozemku

Hlasovanie: Všetci ZA
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8. Diskusia
Diskusia o vykurovaní a možnostiach vykurovania a zmene vykurovania Základnej školy v Beňuši
... Pán poslanec Lilko konštatoval, že takéto rozhodnutie ja možné spraviť len na základe energetického
auditu. Pán poslanec Gonda konštatoval, že ekonomická stránka navrhovaného projektu je katastrofa.
Ak je havarijný stav – treba ho riešiť vyzvaním firiem, ktoré to realizovali v minulosti.
Predložené sťažnosti majú riešiť dve komisie – Sťažnosť Evy Šajgalíkovej doporučuje OcZ
predložiť stavebnej komisii, Sťažnosť Evy Lopušnej predložiť stavebnej komisii aj KOVP
Ľubica Šperková navrhla navýšiť príspevok pre členov redakčnej rady (Beňušan). Návrh bol
navýšenie na 17€, pán Lilko navrhol na 20€.

OcZ obce Beňuš schvaľuje navýšenie príspevku pre členov redakčnej rady na 20€ pre
člena za jedno číslo vydaného časopisu Beňušan.
Hlasovanie: Všetci ZA

Záver
Starostka obce poďakovala prítomným poslancom a ostatným zúčastneným za účasť na
22. zasadnutí obecného zastupiteľstva ktoré sa konalo dňa 13.09.2017.
Celý záznam z rokovania OcZ je možné si stiahnuť na USB kľúč pri požiadaní na
obecnom úrade v Beňuši.

Zápisnica napísaná dňa: 18.9.2017

Podpisy:
Starosta/ka: _________________

Zapisovateľ: __________________

Dátum:

Dátum:

Overovateľ: _________________

Overovateľ: __________________
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