ZÁPISNICA Z OcZ – 13.12.2017 (24. zasadnutie OcZ)
1. Otvorenie zastupiteľstva
Po zahájení a otvorení OcZ sa konštatovalo, že sú prítomný všetci poslanci a teda Obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné

2. Schválenie programu rokovania OcZ
Zastupiteľstvo schvaľuje predložený program 24. rokovania obecného zastupiteľstva

Hlasovanie: Všetci ZA

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa sa určil: Mgr. Miroslav Strigáč
Za overovateľov zápisnice sa určili poslanci Kamil Košík, Tomáš Srnka

Hlasovanie: Všetci ZA

4. Kontrola uznesení z 22. a 23. OcZ
Kontrolovali sa uznesenia z 22. a 23. OcZ.
OcZ konštatovalo že sa uznesenia plnia
Hlasovanie: Všetci ZA

5. Schválenie zmien v rozpočte k 31.12.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš
a) schvaľuje predloženú úpravu rozpočtu Obce Beňuš
b) schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ Beňuš
c) schvaľuje úpravu rozpočtu úseku služieb Beňuš

Poslancom bol zaslaný návrh zmien v rozpočte k 31.12.2017 s vysvetlením. Nikto nezaslal
požiadavky na vysvetlenie nejasností.
Hlasovanie: Všetci ZA

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš uberie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
Obce Beňuš k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018-2020 kde doporučila OZ
Návrh rozpočtu obce Beňuš na rok 2018 schváliť ako záväzný a Návrh viacročného
rozpočtu na roky 2019 – 2020 schváliť ako nadväzujúci a orientačný.
Poslanec Lilko navrhol aby sa zriadila v ZŠ Beňuš pred vyučovaním nultá trieda, ktorá by
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zabezpečila umiestnenie detí. Pani starostka konštatovala že toto by bolo potrebné
prejednať s pani riaditeľkou, ktorá má možnosť prehodnotiť či je zriadenie triedy
potrebné. Pán poslanec Gonda pripomenul, že pani riaditeľka má rozpočet a ona musí
zvážiť či jej vyjde na tie nulté hodiny alebo nie...

Hlasovanie: Všetci ZA

7. Schválenie rozpočtu obce Beňuš na rok 2018
Pani starostka uviedla že návrh rozpočtu bol vyvesený v zákonom stanovenej lehote.
Boli tam aj žiadosti o dotácie, ktoré boli predložené finančnej komisii. Občianske združenie
Čučoriedka žiadala 100,-€ čo sa im aj dalo, nakoľko tam chodia aj deti z našej obce...
Poslanec Farárik poznamenal že Chlapi z Gašparova žiadali 600,- €, k tomu pani Šperková
povedala, že boli žiadosti aj pre iné subjekty na navýšenie príspevku napr.: Beňušianka 600,-€,
Klub dôchodcov 400,-€... Pani šperková ešte uviedla, že by bolo potrebné dať si žiadosť
o navýšenie príspevku vopred, pokiaľ to nie je ešte zapracované v návrhu schválenia rozpočtu.
Poslanec Farárik uviedol, že pre Chlapov by bolo navýšenie vhodné z toho dôvodu, že ich
prvotné náklady sú vyššie nakoľko potrebujú kroje, tiež že hľadajú sponzorov. Pán Farárik
uviedol že 300,- € by sa mohlo ešte niekde nájsť, nato pán poslanec Gonda podotkol, že
v rozpočte je uvedené: reprezentačné - kultúra 1.500,-€ čo je dosť veľká položka s tých
prostriedkov sa pre nich môže navýšiť, ak nebudú krnačky a že rozpočet sa môže upravovať aj
počas roka. Pani Niklová poznamenala, že keby sme mali vytvorené občianske združenie tak by
sme mohli požiadať aj VúC, ale nemáme...poslanec Tomáš Srnka podotkol, že ak budeme
dávať na kroje, ktoré nie sú vlastníctvom obce, ale budú v súkromnom vlastníctve a keď ten
člen odíde a kroj nie je zinventarizovaný, tak si ho môže človek ktorý v súbore skončil zobrať
domov...bolo by dobré založiť občianske združenie, ktoré by zastrešovalo folklór a to si
zinventarizovalo kroje a aby sa aj prípadne dedili a bolo by to tak podchytené. Pani Šperková
uviedla príklad z minulosti keď sa tiež nevrátili krpce a kroje ktoré sú ešte stále
v inventarizácii... Nakoniec pani starostka dala hlasovať o tom, kto je za to, aby sa Chlapom
z Gašparova navýšil príspevok z 300,-€ na 600,- €.
OcZ Beňuš schvaľuje čiastkový návrh - navýšenie príspevku pre spevácku skupinu Chlapi
z Gašparova
Hlasovanie za čiastkový návrh:
2 – hlasovali PROTI (Tomáš Srnka, Jozef Srnka)
2 – ZDRŽALI SA hlasovania (Gonda, Kovalčík)
5 – hlasovali ZA
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje Rozpočet obce Beňuš na rok 2018
a Viacročný rozpočet na roky 2019-2020 bez výhrad. Rozpočet je prílohou tejto
zápisnice.
Rozpočty boli prejednané finančnou komisiou a sú v zmysle zákona zverejnené spôsobom
v mieste obvyklým, čiže na tabuliach v obci a na webovej stránke obce k možnému
pripomienkovaniu.

Hlasovanie: Všetci ZA
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8. VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018
Pani starostka uviedla že sa schvaľuje každý rok, že sa vo VZN nič nemenilo a že neboli
žiadne pripomienky. Návrh bol vyvesený v zákonom stanovenej lehote dňa 28.11.2017.
Začiatok pripomienkovania začal plynúť 28.11.2017 a skončil dňa 13.12.2017. Poslanec Lilko
poznamenal, že do kuka nádob ľudia hádžu všeličo, a že v iných obciach je to tak že za každú
kuka nádobu si platia. Pani starostka poznamenala že každý starosta hovorí, že je to zlý
systém. Pán Lilko povedal že napr. čo sa týka vyvážania biologického odpadu, každý to hádže
niekde inde a že každý človek si napr. môže urobiť kompostér v rohu záhrady... Pani starostka
uviedla že firma Brantner robí opatrenia, aby sa takýto odpad nezahadzoval do kuka nádob
a že na základe foto dokumentácie takýto kontajner nevynesie.
Obecné zastupiteľstvo 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, § 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 v znení neskorších predpisov sa uznieslo na všeobecnom záväznom
nariadení č. 2/2017 zo dňa 13.12.2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018.
Predložené VZN bolo zverejnené v zákonnom stanovenej lehote.
Hlasovanie: Všetci ZA

9. VZN č.3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb pre rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm.g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov, zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o eGovernmente) v znení neskorších právnych predpisov a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady s drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení
č. 3/2017 zo dňa 13.12.2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
Predložené VZN bolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote.

Hlasovanie: Všetci ZA
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10. Schválenie inventarizačných komisií
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje inventarizačné komisie k vykonaniu
inventarizácie obecného majetku k 31.12.2017
Poslancom boli zaslané inventarizačné komisie tak, ako boli navrhnuté pre rok 2017
Hlasovanie: Všetci ZA

11. Schválenie harmonogramu obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje harmonogram obecných zastupiteľstiev pre rok
2018: 7.2.2018, 11.4.2018, 13.6.2018, 12.9.2018, 7.11.2018
Hlasovanie: Všetci ZA

12. Schválenie vstupu obce do združenia – Iniciatíva stredné Slovensko
Pani starostka uviedla že sme chceli vstúpiť do združenia ako regionálne združenie, ale
zákon to nedovoľuje, preto je potrebné, aby každá obec pre jednala a schválila vstup na
zastupiteľstve.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje vstup obce Beňuš do združenia –
Iniciatíva stredné Slovensko
Hlasovanie: Všetci ZA

13. Žiadosť Jána Kupčoka, bytom Beňuš – Pôbišovo 502
Podľa Uznesenia č. 262
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v Znení neskorších predpisov:
a) Schvaľuje odpredaj svojho majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, parcely CKN 732, TTP o výmere 3017 m2, parc. C – KN 742, TTP o výmere 1203 m2, obidve
zapísané na LV č. 335 vo vlastníctve obce v k.ú. Beňuš žiadateľovi Jánovi Kupčokovi,
bytom Beňuš – Pôbišovo 502, 976 64 Beňuš za cenu stanovenú v znaleckom posudku č.
58/2017 – 275,-€ za celý predmet kúpy. Cena znaleckého posudku 130,-€.
b) Dôvody hodné osobitného zreteľa – dlhodobé užívanie pozemku, ušetril náklady obce
na údržbu pozemku.
c) Poveruje obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné opatrenia k zabezpečeniu
realizácie uznesenia a podpísanú zmluvu zverejnil na webovej stránke obce.
Žiadosť si podal pán Ján Kupčok a parcely, ktoré dlhodobo užíva sú vo vlastníctve obce. Na
uvedených parcelách pasie hosp. zvieratá a udržuje ich. V minulom zastupiteľstve mu už bol
schválený návrh.
Hlasovanie: Všetci ZA
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14. Rôzne: poskytovanie právnych služieb
Pani starostka uviedla, že doteraz nám právne služby poskytoval JUDr. Hlinka, ale ten
odchádza na dôchodok a z uvedeného dôvodu potrebujeme od 1.1.2018 inú osobu, ktorá by
nám zabezpečovala právne služby. Navrhla, že právne služby by nám zabezpečoval
Mgr. Vladimír Šiška, ktorý robí aj pre iné obce. Cena služieb by bola taká istá ako v prípade p.
Hlinku t.j. 156,-€ mesačne, a zmluva by bola uzavretá prípadne na dobu určitú.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje návrh spolupráce spočívajúcej
v poskytovaní právnych služieb pre obec Beňuš, ktorú by zabezpečoval Mgr. Vladimír Šiška.
Hlasovanie: Všetci ZA

Diskusia:
Na predchádzajúcom OcZ boli predložené dve sťažnosti, ktoré mali riešiť dve komisie:
sťažnosť p. Evy Lopušnej predložené stavebnej komisii aj KOVP – prešetrením sťažnosti obidvoma
komisiami bolo preukázané, že konanie bolo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a
vnútornými predpismi čím výsledkom je sťažnosť posúdená ako neopodstatnená.
Sťažnosť pani Evy Šajgalíkovej - stavebná komisia sa zhodla na tom, že si uvedené kríky ktoré jej
prerastajú za plot, má zo svojej strany ostrihať...

Pani starostka ešte uviedla že je vypísaná výzva Úradu vlády SR na prevenciu kriminality –
ktorá súvisí s opravou obecného rozhlasu.

Záver:
Pani starostka poďakovala prítomným poslancom a ostatným zúčastneným za účasť na
24. zasadnutí obecného zastupiteľstva ktoré sa konalo dňa 13.12.2017.
Celý záznam z rokovania OcZ je možné si stiahnuť na USB kľúč pri požiadaní na
obecnom úrade v Beňuši.

Zápisnica napísaná dňa: 13.12.2017

Podpisy:
Starosta/ka: _________________

Zapisovateľ: __________________

Dátum:

Dátum:

Overovateľ: _________________

Overovateľ: __________________
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