ZÁPISNICA Z OcZ – 13.06.2018 (28. 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, ospravedlnili sa p. poslanci: Juraj Škôlka
a Kamil Košík

2. Schválenie programu rokovania OcZ
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje predložený program 28. rokovania obecného
zastupiteľstva

Hlasovanie: Všetci ZA

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku sa určila: Erika Knižková
Za overovateľov zápisnice sa určili pani poslankyňa Anna Kánová a pán poslanec Tomáš Srnka

Hlasovanie: Všetci ZA

4. Kontrola plnenia uznesení z 25., 26. a 27. zasadnutia OcZ
Kontrolovali sa uznesenia z 25. 26. a 27. zasadnutia OcZ.
OcZ konštatovalo že uznesenia sa plnia

Hlasovanie: Všetci ZA

5. Správa hlavnej kontrolórky obce Beňuš k záverečnému účtu obce Beňuš za
rok 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš berie na vedomie – Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Beňuš
k záverečnému účtu obce Beňuš za rok 2017

Hlasovanie: Všetci ZA

Poslancom bola zaslaná správa hlavnej kontrolórky e-mailom. Nikto nezaslal požiadavky na vysvetlenie
nejasností.
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6. Správa audítora k ročnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej
závierke obce Beňuš za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš berie na vedomie správu audítora k ročnej účtovnej závierke
obce Beňuš a konsolidovanej závierke za rok 2017.

Hlasovanie: Všetci ZA

7. Schválenie ročnej účtovnej závierky obce Beňuš a záverečného účtu za rok
2017
Pán poslanec Gonda dal otázku prečo v bode komunálny odpad boli príjmy v rozpočte obce nižšie, keď
sa nič nezmenilo ani počet obyvateľov, pani Šperková uviedla, že do rozpočtu sa dalo viac ale je tam aj
viac dlžníkov. Pán poslanec Gonda ešte upozornil na chybu v aktívach a pasívach v majetku rozdiel 1
mil. Eur. Pani ekonómka Šperková vysvetlila, že chyba vznikla pri ručnom prepisovaní z výkazov
výročnej správy a záverečného účtu. Všetko sa vysvetlilo k spokojnosti poslancov.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš
a) schvaľuje ročnú účtovnú závierku obce Beňuš a záverečný účet za rok 2017
b) Výsledok hospodárenia a prebytok rozpočtu vo výške 10% čo predstavuje sumu 28,50€
použiť na rezervný fond

Hlasovanie: Všetci ZA
Návrh záverečného účtu obce Beňuš za rok 2017 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami
§ 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti.

8. VZN č. 1/2018 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
Pani starostka uviedla, že poslancom bol zaslaný jednak zjednodušený návrh, ale aj návrh
doplnený právnikom podľa zákonitostí. Poslanci konštatovali, že súhlasia s časovým rozvrhom
zaslaným v návrhu VZN. Pán poslanec Tomáš Srnka navrhol upraviť čas v prevádzkach pohostinskej
činnosti v časovom rozmedzí od 7:00 do 24:00 hod. v piatok a sobotu.

Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) v spojení s § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto nariadení:
VZN obce Beňuš č. 1/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času predaja prevádzky služieb.

Hlasovanie: Všetci ZA
Podľa súčasnej platnej právnej úpravy obec môže len všeobecne určiť pravidlá – času predaja
a času prevádzky v obchodných prevádzkach v časovom rozmedzí od – do, v prevádzkach
služieb v časovom rozmedzí do – do.
Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky
a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nie je v rozpore
s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Predložený návrh na VZN bol zverejnený v zákonnom stanovenej lehote.
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9. VZN č.2/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Beňuš
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) v spojení s § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto nariadení:
VZN obec Beňuš č. 2/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Beňuš.

Hlasovanie: Všetci ZA
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje vyhlásenie miestneho referenda, prípravu a priebeh
miestneho referenda ako aj vyhlásenie výsledkov miestneho referenda v obci Beňuš. Toto všeobecne
záväzné nariadenie sa nevzťahuje na referendum podľa čl. 93 až 100 Ústavy Slovenskej republiky.
Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ obce, ktorý má právo voliť do orgánov
samosprávy obce podľa osobitného predpisu.
Predložený návrh na VZN bol zverejnený v zákonnom stanovenej lehote.

10. Rôzne: Návrh na podpísanie dohody o vysporiadaní sporného vlastníctva s
LESY SR, š.p.
Pani starostka spomenula, že návrh stanoviska vypracoval náš právnik p. Šiška. Pán poslanec
Gonda skonštatoval, že podľa LV sme vlastníkom my. Pred rozhodnutím o schválení registra obnovenej
evidencie pozemkov sa Lesy SR mali možnosť vyjadriť k vlastníctvu pozemkov, ale nepodali žiadne
námietky.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš neschvaľuje podpísanie Dohody o urovnaní uzavretou v zmysle
ustanovení § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými
stranami LESY SR, š.p. Banská Bystrica a Obcou Beňuš.
V prílohe boli pánom poslancom zaslané stanoviská k opodstatnenosti uzatvorenia dohody. Viac
stanovísk sme nezískali.

Hlasovanie:
ZA: Anna Kánová, Tomáš Srnka, Jozef Srnka, Peter Lilko, Michal Farárik, Martin Gonda
PROTI:
ZDRŽAL SA: Martin Kovalčík

11. Rôzne: Žiadosť o predĺženie nájmu obecného pozemku, pre Michala
Brozmana - Lukostrelecký klub
Pani starostka uviedla, že zmluva bola platná do konca r. 2017 a žiadosť o predĺženie zmluvy
bola pánom poslancom zaslaná. Pán poslanec Farárik sa informoval, či by nebolo dobré uzavrieť
zmluvu na dobu určitú napr. na 5 rokov. Poslanci skonštatovali, že je postačujúce uviesť v zmluve, že
prenajímateľ má právo zmluvu ukončiť aj výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou. Pán
poslanec Farárik ešte informoval, že nie je nijako ošetrené či predmetom zmluvy je aj drevená budova
umiestnená na uvedenej parcele C – KN 444. Spoločnou dohodou nakoniec bolo, že pánovi Brozmanovi
bude s dodatkom k zmluve zaslaný sprievodný list s tým, že v zmluve nemá zahrnutý prenájom
drevenej budovy umiestnenej na spomínanej parcele a je povinný jej spoločné využívanie s TJ Slovan
Beňuš a Hasičmi riešiť vzájomnou dohodou inak bude nájomná zmluva zrušená.
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Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje žiadosť o predĺženie nájmu obecného pozemku bývalých tenisových kurtov vo Filipove na parcele č. C –KN 444 pre Michala Brozmana – Lukostrelecký
klub na dobu neurčitú.

Hlasovanie: Všetci ZA

12. Rôzne: Rekonštrukcia verejného osvetlenia z vlastných zdrojov – vyžiadanie
ponúk
Pani starostka pripomenula, že na žiadosť poslancov bol urobený audit na VO. Z inšpektorátu
stále dávajú podnety, aby boli osvetlené aspoň priechody pre chodcov popri hlavnej ceste v Beňuši.
Jednou z možností je dať urobiť VO po častiach. Súčasné osvetlenie je v hroznom stave a nemáme ani
plošinu ani oprávnenú osobu, ktorá by zabezpečovala údržbu VO. Bolo by dobré doplniť a vymeniť
aspoň osvetlenie popri hlavnej ceste v Beňuši. Pán poslanec T. Srnka sa opýtal kto nám zaslal cenovú
ponuku, pani starostka pripomenula, že tie ponuky čo boli v minulosti zaslané tak boli nafinancované
formou úveru a po 10 rokoch splácania by VO prešlo do majetku obce. Pán poslanec Gonda uviedol, že
by bolo potrebné, aby firmy poslali cenové ponuky na celé verejné osvetlenie a potom sa dohodnúť
s konkrétnou firmou (ktorá vyhrá verejnú obchodnú súťaž) na etapovitej rekonštrukcii, aby nemohli
manipulovať s cenou a nezvyšovali ju. Napokon sa poslanci s pani starostkou dohodli, že sa vyžiadajú
ponuky od firiem aj na etapovitú rekonštrukciu VO financovanú z vlastných zdrojov.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš doporučuje vyžiadať ponuky na rekonštrukciu verejného osvetlenia
z vlastných zdrojov – etapovite v zmysle auditu.

Hlasovanie: Všetci ZA

13. Rôzne: Zakúpenie hracích prvkov pre deti na časť obce Pohančiská a pred
Základnú školu v Beňuši
Hracie prvky t.j. preliezačky a šmýkačka v časti obce Pohančiská nespĺňajú kvalitatívne ani iné
požiadavky, preto je potrebné obnovu týchto prvkov. Pred Základnou školou je dosť miesta na
dobudovanie hracích prvkov v súčasnosti je tam iba tenisový stôl a preliezačka. Hracie prvky musia byť
certifikované, aby spĺňali normy aj čo sa bezpečnosti týka. Páni poslanci sa dohodli, že hracie prvky sa
budú kupovať postupne podľa rozpočtu obce. Pani starostka prisľúbila poslancom, že im bude zaslaná
informácia o zakúpení hracích prvkov aj s cenou.

Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje zakúpiť hracie prvky na detské ihrisko
pred Základnou školou a na časti obce Pohančiská podľa rozpočtu.

Hlasovanie: Všetci ZA
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14. Rôzne: Zaslanie žiadosti na Lesy SR, š.p. OZ Beňuš, o zakúpenie domu č. 305
s priľahlým pozemkom
Jedná sa o dom č. 305 v strede obce, ktorý odpredávajú Lesy SR, OZ Beňuš.

Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš doporučuje napísať list na OZ Beňuš so žiadosťou o kúpu
domu so súpisným č. 305 s priľahlým pozemkom.
Hlasovanie: Všetci ZA

15. Diskusia
Pán poslanec Gonda sa informoval ohľadom zápisu detí do MŠ. Chcel vedieť koľko detí sa
zapísalo do Materskej školy na r.2019 a tomu prispôsobiť počet učiteľov. Pani Niklová upresnila, že
v škôlke zostane 21 detí a mali sme 7 nových žiadostí. Pani riaditeľka už na isto zobrala 3 deti, jedno bude
mať 5 rokov a 3 deti sú cca 2,5 ročné....Páni poslanci sa zhodli, že je potrebné aby, sa stav učiteľov
prispôsobil počtu detí a nie naopak, pokiaľ to kapacita škôlky dovoľuje. Aby sa nestalo, že by pre
nedostatok učiteľov deti z obce odchádzali do škôlok napr. v Brezne, ale aby radšej prichádzali do obce
deti povedzme aj s okolitých obcí (Polomka, Bacúch)...Pani starostka poznamenala, že sa pracuje na tom
a je dohodnuté stretnutie na krajskom školskom úrade s požiadavkou o pracovnú silu. Pani starostka
navrhla, že je potrebné aby sa predložil návrh na konkrétne uznesenie, načo pán poslanec Gonda
povedal, že nie je problém...

Záver:
Pani starostka poďakovala prítomným poslancom a ostatným zúčastneným za účasť na
28. zasadnutí obecného zastupiteľstva ktoré sa konalo dňa 13.06.2018.
Celý záznam z rokovania OcZ je možné si stiahnuť na USB kľúč pri požiadaní na
obecnom úrade v Beňuši.

Zápisnica napísaná dňa: 13.06.2018

Podpisy:
Starosta/ka: _________________

Zapisovateľ: __________________

Dátum:

Dátum:

Overovateľ: _________________

Overovateľ: __________________
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