ZÁPISNICA z OcZ – 12.12.2018 (2. 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 Kamil
Košík.

2.

Schválenie pro gramu rokovania OcZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený program 2. rokovania obecného zastupiteľstva

Hlasovanie: Všetci ZA

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku sa určila: Erika Knižková
Za overovateľov zápisnice sa určili páni poslanci: Kristína Gondová, Juraj Škôlka

Hlasovanie: Všetci ZA

4.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti
ZŠ a MŠ v Beňuši
Pani riaditeľka ZŠ prečítala správu a vysvetlila činnosti školy aj
aktivity ktorých sa škola zúčastnila. Pani riaditeľka ešte uviedla že škola sa zapojila do
projektu ohľadom záchrany ľudského života a boli v ňom úspešný, takže na škole je
defibrilátor na oživenie človeka pri zlyhaní srdca - touto cestou by to rada aj spropagovala.
Pani riaditeľka MŠ prečítala správu o výsledkoch činnosti MŠ. Pán poslanec Srnka mal
otázku ohľadom vyučovania detí aj anglického jazyka, nakoľko je to aktuálne. Pani riaditeľka
je za to aby sa prípadne prihlásil niekto, kto má adekvátne vzdelanie a bol by ochotný učiť
deti anglický jazyk.
Obecné zastupiteľstvo v Beňuši berie na vedomie:
a) Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
Beňuš v škol. roku 2017/2018
b) Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Beňuš v škol. roku 2017/2018

Hlasovanie: Všetci ZA

Doplnenie členov komisií k predchádzajúcemu uzneseniu z 1.
zasadnutia OcZ
Na predchádzajúcom OcZ neboli schválení všetci členovia komisií. Doplnili sa členovia
stavebnej komisie, výstavby územného plánu a životného prostredia a to Tomáš Srnka a Juraj
Škôlka. Ďalej sa doplnila komisia pre ochranu verejného poriadku a prešetrovania sťažností a to
Juraj Škôlka a Pavol Poliak.
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Obecné zastupiteľstvo v Beňuši volí:
Tomáša Srnku a Juraja Škôlku za členov komisie výstavby, územného plánu a životného
prostredia
a Juraja Škôlku a Pavla Poliaka za členov komisie pre ochranu verejného poriadku
a prešetrovania sťažností.

Hlasovanie: Všetci ZA

5.

Správy hlavnej kontrolórky obce Beňuš:
Správy boli zaslané poslancom zároveň s pozvánkou na OcZ. Neboli k nim žiadne výhrady ani
pripomienky.
Pán poslanec Pôbiš sa opýtal, ktoré sú to osobné náklady pre 3. osoby za Úsek služieb.
Nato pani Niklová uviedla ktoré sú to osoby zamestnané na Úseku služieb. Na to sa opýtal ešte
pán Pôbiš na to aké sú finančné prostriedky získané z fondov. Pani starostka uviedla koľko je
fin. prostriedkov čo sme žiadali a koľko sme získali z fondov.
Tomáš Srnka sa opýtal čo sa týka vyberania daní z pozemkov prečo tam ešte neboli uhradené
všetky pohľadávky. Na to bolo spomenuté, že ešte neboli všetky pohľadávky uhradené.
Posledné splátky od práv. osôb boli k úhrade do 31.11.2018 takže viac budeme vedieť vo
februári príp. marci. Ďalej bolo spomenuté ako sa riešia nedoplatky v rámci vymáhania daní.
Bolo spomenuté že v rámci nedoplatkov sa posielajú výzvy a v prípade neúhrady nedoplatku sa
riešia aj exekučné výzvy.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš berie na vedomie:
a) Správu o kontrole hospodárenia obce Beňuš k 30. 09.2018
b) Správu z kontroly hospodárenia Miestnych prevádzkarní, s.r.o., Beňuš
c) Správu z kontroly hospodárenia Obecných služieb, Beňuš s.r.o.
d) Správu z kontroly hospodárenia Úseku služieb Beňuš
Správy hlavnej kontrolórky boli zaslané poslancom e-mailom. Neboli zaslané žiadne
pripomienky.

Hlasovanie: Všetci ZA

6.

Určenie platu starostky
Pani starostka uviedla že sa upravovali tarify čo sa týka odmeňovania starostov obcí. Na základe
uvedeného je potrebné, aby sa upravila výška platu starostke. Pani starostka uviedla, že takto
určený plat zo zákona je zastupiteľstvo oprávnené zvýšiť rozhodnutím až o 60 %, s výnimkou
prípadu, kedy je obec v nútenej správe. Páni poslanci nenavrhli navýšenie platu pani starostke.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš určuje:
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o správnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami. Pani starostke patrí plat určený zo
zákona.
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR. Priemerná mzda v roku 2017
je 954,- € x koeficient (2,20). Dňa 24.10.21018 bola v NR SR schválená novela zákona č.
253/1994 Z.z. ktorou sa mení koeficient z 1,98 na 2,20.

Hlasovanie: Všetci ZA
2

7.

Návrh na schválenie VZN č. 4/2018 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Pretože všetko ide hore (cena potravín, energie...), tak je potrebné zvýšiť aj príspevky na škôlku
a tiež na stravovanie.
Pán poslanec Pôbiš sa opýtal, ako je to so stravou zadarmo pre všetky deti či sú k tomu
prispôsobené aj podmienky na stravovanie. Pani starostka uviedla, že jedáleň sa rozširovať
nebude pretože už aj teraz chodia skoro všetky deti na obedy a kapacita je postačujúca. Jedine
by sa mohlo prekryť chodník pred vstupom do jedálne aby sa zlepšili podmienky keď budú deti
čakať vonku.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov sa
uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2018 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie zverejnený zákonným
spôsobom – na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce (www.benus.sk) dňa 24.11.2018,
t.j. v zákonnom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie: Všetci ZA

8.

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Beňuš k návrhu rozpočtu na rok
2019 a viacročnému rozpočtu 2020 – 2021
Návrh bol zverejnený, ale keďže tam boli ešte nejaké úpravy (podielové dane a rozpočet školy)
takže bol poslancom vytlačený nový a rozdaný pred konaním zastupiteľstva. Všetky zmeny boli
vopred prejednané aj finančnou komisiou. Pán poslanec Kovalčík upovedomil poslancov že tie
zmeny boli prejednané finančnou komisiou a posudzovali sa aj výšky dotácií pre jednotlivé
zložky obce. Finančná komisia doporučuje predložený návrh rozpočtu schváliť. Poslanec Tomáš
Srnka chcel vedieť výdavky reprezentačné a kultúra aké konkrétne výdavky to sú. Na to pani
Šperková vysvetlila aké konkrétne výdavky sú tam zahrnuté. Ďalej sa opýtal na rekonštrukciu
rozhlasu, na čo pani starostka uviedla že rozhlas sa rekonštruoval cca pred 15 rokmi a je
potrebné ho opraviť pretože ľudia si to žiadajú.
Pán poslanec Pôbiš sa opýtal na výdavky čo sa týkajú stavebné ho úradu. Na to pani Šperková
uviedla že máme síce výdavky 30.000,- ale následne sú rozfakturované na ostatné obce
s ktorými zdieľame spoločný stavebný úrad, takže je to aj v príjmoch aj vo výdavkoch.
Pani starostka upovedomila poslancov že v súčasnosti obec dopláca za odvoz odpadov. Budeme
v krátkom čase nútený zvyšovať poplatok za odpad. Padali rôzne návrhy čo sa týka triedenia
odpadov ale nič konkrétne sa nevymyslelo...
Pán poslanec Kovalčík prečítal aké boli žiadosti na príspevky pre jednotlivé zložky obce. Pán
poslanec Pôbiš navrhol zvýšiť príspevok pre Beňušianku. Nakoniec sa poslanci zhodli, aby sa
presunulo 100,- € z OZ Dobrodružstvo pre Beňušianku.
V súvislosti s návrhom pána poslanca Pôbiša sa hlasovalo za čiastkový návrh rozpočtu:
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje znížiť príspevok OZ Dobrodružstvo na 200,€ a FS Beňušianka zvýšiť príspevok na 400,- €
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Hlasovanie: Všetci ZA
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš berie na vedomie: stanovisko hlavnej kontrolórky obce
Beňuš k návrhu rozpočtu na rok 2019 a viacročnému rozpočtu 2020 - 2021

Hlasovanie: Všetci ZA
Návrh na schválenie rozpočtu bol na pripomienkovanie zverejnený zákonným spôsobom – na
úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce (www.benus.sk) dňa 21.11.2018, t.j. v zákonnom
stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Do konania OcZ sme
neobdržali žiadne pripomienky ani návrhy.

9.

Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje: Rozpočet obce Beňuš na rok 2019 a Viacročný
rozpočet na roky 2020 – 2021 bez výhrad. Rozpočet je prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie: Všetci ZA

10 .

Rôzne: Návrh na schválenie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí
budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z.
o rodine
Pani starostka navrhla na poslancov poverených sobášením v prípade jej neprítomnosti Martina
Kovalčíka a Annu Vraniakovú. Prípadne druhú variantu a to poverením všetkých poslancov.
Prešla prvá varianta.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine
schvaľuje poverenie sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie: Martina Kovalčíka
a Annu Vraniakovú.

Hlasovanie:
ZA: Miroslav Pôbiš, Anna Vraniaková, Miroslava Kňazíková, Norbert Kaclík, Juraj
Škôlka, Martin Kovalčík
ZDRŽALI SA: Tomáš Srnka, Kristína Gondová
PROTI: nikto

11.

Rôzne: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Beňuš
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Beňuš na I. polrok 2019

Hlasovanie: Všetci ZA
Plán kontrolnej činnosti bol zaslaný spolu s výsledkami hospodárení obce a jej úsekov.

12.

Rôzne: Návrh na schválenie inventarizačných komisií pre rok 2019
Pánom poslancom bol zaslaný návrh na inventarizačné komisie. Inventarizácia majetku má byť
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uskutočnená najneskôr do 21.januára 2019. Páni poslanci nemali námietky k inventarizačným
komisií
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje inventarizačné komisie k vykonaniu
inventarizácie obecného majetku k 31.12.2018 tak ako boli predložené.
Rozpis inventarizačných komisií pre rok 2019 je prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie: Všetci ZA

13.

Rôzne: Delegovanie zástupcov obce do Rady školy ZŠ a MŠ
Návrh na delegovanie zástupcov bol zaslaný pánom poslancom vopred.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš deleguje:
a) V zmysle § 25 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších právnych predpisov Kamila Košíka
a Kristínu Gondovú poslancov obecného zastupiteľstva a Vieru Košíkovú a Eriku
Knižkovú, zamestnankyne Obecného úradu Beňuš za členov Rady školy - Základnej
školy
b) V zmysle § 25 ods. 1, a ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších právnych predpisov Miroslavu Kňazíkovú
poslankyňu obecného zastupiteľstva za člena Rady školy - Materskej školy.

Hlasovanie: Všetci ZA

14.

Rôzne: Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš volí za prísediaceho na Okresnom súde v Brezne
Miroslava Pôbiša , nar................. trvale bytom Beňuš 388, v zmysle § 140, ods. 1 zákona č.
385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlasovanie:
ZA: Anna Vraniaková, Miroslava Kňazíková, Juraj Škôlka, Tomáš Srnka, Norbert
Kaclík, Martin Kovalčík, Kristína Gondová,
ZDRŽAL SA: Miroslav Pôbiš
PROTI: nikto

15.

Rôzne: Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostke obce
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš
I/ konštatuje
že Kataríne Srnkovej, starostke obce zostala nevyčerpaná dovolenka v počte 15 dní, ktorú si
nemohla vyčerpať do konca roku 2018, pretože zabezpečovala neodkladné úlohy súvisiace
s výkonom samosprávnej pôsobnosti obce a z dôvodu skončenia funkčného obdobia starostky
pred skončením kalendárneho roku 2018.
II/ rozhodlo
V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov poskytnúť Kataríne Srnkovej,
starostke obce Beňuš náhradu platu za 15 dní nevyčerpanej dovolenky.
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Hlasovanie: Všetci ZA

16.

Rôzne: Schválenie harmonogramu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje harmonogram obecných zastupiteľstiev pre rok
2019: 13.02.2019; 03.04.2019; 12.06.2019; 04.09.2019; 06.11.2019; 11.12.2019

Hlasovanie: Všetci ZA

17.

Rôzne: Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ
na základe správy pani kontrolórky bol predložený návrh zmien - ZŠ príjmová aj
výdavková časť a návrh zmien v rozpočte obce - pani ekonómka to opravila...
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje
a) zmenu rozpočtu obce Beňuš k 12.12.2018
b) zmenu rozpočtu ZŠ Beňuš k 12.12.2018

Hlasovanie: Všetci ZA

18.

Rôzne: odpredaj obecného pozemku pre Mareka Macuľu
pán poslanec Kaclík prečítal zápisnicu zo stretnutia stavebnej komisie so žiadateľom. Pán
poslanec Kovalčík a aj ostatní poslanci navrhli aby sa preložilo rozhodnutie na ďalšie
zastupiteľstvo keď sa vec preberie s AGB plus vyjadrenia ostatných majiteľov pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš doporučuje prejednať žiadosť Mareka Macuľu na ďalšom
zastupiteľstve

Hlasovanie: Všetci ZA

19.

Rôzne: odpredaj obecného pozemku pre Jaroslava Farárika
pán poslanec Kaclík prečítal zápisnicu zo stretnutia stavebnej komisie so žiadateľom. Pani
starostka poslancom pripomenula že o daný úsek obecnej cesty sa súdime so Slovenskou
správou ciest o tom, že oni ich bezodplatne užívajú. Pán poslanec Srnka prečítal znenie zákona
aké sú vzdialenosti a ochranné pásma dráh. Poslanci zhodnotili že v rámci ochranného pásma
dráhy nie je možné na tejto parcele uskutočniť v budúcnosti stavbu. Pani starostka navrhla aby
sme počkali na výsledok súdu a doporučila žiadosť prejednať na ďalšom zastupiteľstve.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš doporučuje prejednať žiadosť Jaroslava Farárika
a manželky Anny na ďalšom zastupiteľstve.

Hlasovanie: Všetci ZA
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20.

Rôzne: odpredaj obecného pozemku pre Antona Cabana
pán poslanec Kaclík zhrnul výsledok stretnutia stavebnej komisie so žiadateľom.
Poslanci doporučili aby si dal vypracovať geometrický plán prípadne nákres ako by si
predstavoval vysporiadanie pozemkov.

Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš doporučuje prejednať žiadosť Antona Cabana s tým že si
podá novú žiadosť a presne zakreslí do katastrálnej mapy čo by chcel odkúpiť.

Hlasovanie: Všetci ZA

21.

Rôzne: Žiadosť Zdenky Krčulovej, bytom Košolná o zámenu
pozemkov
Pani zapisovateľka prečítala prítomným poslancom žiadosť pani Krčulovej.
Pán poslanec Kovalčík skonštatoval, že stavba múru zasahujúca do obecného pozemku bola
zrejme zámer a tým sa zasahuje prípadne aj do lesného pozemku. Poslanci skonštatovali, že
žiadosť pani Krčulovej o zámene pozemkov je potrebné aby bola preskúmaná stavebnou
komisiou a či prípadne nezasahuje aj do lesného pozemku.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš doporučuje žiadosť Zdenky Krčulovej bytom Košolná
prejednať stavebnou komisiou.

Hlasovanie: Všetci ZA

22.

Diskusia:
Pán poslanec Srnka pripomenul pre nových poslancov, že dokumenty ohľadom zastupiteľstva
a iné budú posielané v el. podobe. Na to pani starostka povedala, že všetci boli už upovedomený
na minulom zastupiteľstve, ale všetky dokumenty sú zverejňované aj na webovej stránke obce.

Záver:
Pani starostka poďakovala prítomným poslancom a ostatným zúčastneným za účasť na
2. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.12.2018.
Celý záznam z rokovania OcZ je možné si stiahnuť na vlastný USB kľúč pri požiadaní
na obecnom úrade v Beňuši.
Zápisnica napísaná dňa: 12.12.2018

Podpisy:
Zapisovateľ/ka:

Starosta/ka: _________________

__________________

Dátum:

Dátum:

Overovateľ: _________________

Overovateľ:__________________
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