ZÁPISNICA z OcZ – 13.02.2019 (4. 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.

2.

Schválenie pro gramu rokovania OcZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený program 4. 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: Kamil Košík a Tomáš Srnka

Hlasovanie: Všetci ZA

4.

Kontrola plnenia uznesení z 2. a 3. zasadnutia OcZ
Kontrolovali sa uznesenia z 2. a 3. zasadnutia OcZ.
OcZ konštatovalo, že uznesenia sa plnia

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.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš berie na vedomie:
a) Správu o kontrole vybavovania žiadostí, sťažností a petícií za rok 2018
b) Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018
Správy hlavnej kontrolórky boli zaslané poslancom e-mailom. Do konania OcZ neboli zaslané
žiadne pripomienky.

Hlasovanie: Všetci ZA

6.

Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky Úseku služieb Beňuš
Pán poslanec Pôbiš mal otázku k výške ročného poplatku za telefóny. Pani Niklová uviedla, že
poplatky zahŕňajú mobilné aj pevné linky Mat. škôlky, školskej jedálne aj jej mobil. Poslanci sa
zhodli, že by bolo dobré vyžiadať si ponuky aj od iných operátorov aby sa náklady ušetrili.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:
ročnú účtovnú závierku Úseku služieb Beňuš.
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Ročnú účtovnú závierku pripravila Mgr. Niklová a bola zaslaná pánom poslancom a pani
kontrolórke. Do konania OcZ neboli zaslané žiadne pripomienky.

Hlasovanie: Všetci ZA

7.

Informácia o hospodárení MP, s.r.o. Beňuš a Obecných služieb Beňuš,
s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš berie na vedomie:
informácie o hospodárení MP, s.r.o. Beňuš a Obecných služieb Beňuš, s.r.o.
Informáciu o hospodárení pripravila Mgr. Niklová a bola zaslaná pánom poslancom a pani
kontrolórke. Do konania OcZ neboli zaslané žiadne pripomienky.

Hlasovanie: Všetci ZA

8.

Návrh na odsúhlasenie vysporiadania pozemkov SPF pod verejnými
priestranstvami, pod miestnymi a účelovými komunikáciami
Pani starostka priblížila a vysvetlila o ktoré pozemky sa jedná.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:
1. Vyhlásenie, že pozemok v k.ú. Beňuš, vedený na LV č. 1291, parc.č. C-KN 695,

záhrada o výmere 454 m2, tvorí súčasť intravilánu obce. Je to parcela priľahlá
k budove Materskej školy v Beňuši, ktorej sme zriaďovateľ. Budova spolu
s pozemkom sa na účely Materskej školy využíva od 70-tych rokov. Obec Beňuš
ich nadobudla podľa § 2b zákona o majetku obcí v znení zák.č. 447/2001 Z.z., je
evidované v majetku obce.
2. Vyhlásenie, že pozemok v k.ú. Beňuš, vedený na LV 1291, parc.č. C-KN 824/2, vodná

plocha o výmere 9 m2. Tento malý kúsok parcely je súčasťou chodníka
vybudovaného pozdĺž št. cesty I/66 smerom ku Základnej škole v Beňuši. Je to
vlastne mostík cez potok, Je evidovaná v majetku Obce Beňuš od roku
, kedy
bol postavený z nenávratných finančných prostriedkov.
parc. č. E-KN 6188/2, TTP o výmere 12 m2 a tvorí neoddeliteľnú vstupnú časť do
cintorína. Obec zabezpečuje údržbu a opravy.
3. Vyhlásenie, že pozemky vedené na LV č. 1291

-

C-KN 1668/10, ostatná plocha o výmere 136 m2
C-KN 1671/8, ostatná plocha o výmere 2 m2
C-KN 1694/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 681 m2
C-KN 1694/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2
C-KN 1694/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3183 m2
C-KN 1706/9, ostatná plocha o výmere 43 m2
C-KN 1706/12, ostatná plocha o výmere 53 m2
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-

C-KN 1706/13, ostatná plocha o výmere 43 m2
C-KN 1706/15, ostatná plocha o výmere 190 m2
C-KN 1706/17, ostatná plocha o výmere 5 m2

Sú to miestne komunikácie, na ktorých obec zabezpečuje údržbu a opravy. Obec
Beňuš ich nadobudla podľa § 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku.
Hlasovanie: Všetci ZA

9.

Rôzne: Žiadosť vlastníkov pozemkov v Beňuši časť Bániky
o vybudovanie el. prípojky obcou Beňuš
Pani starostka uviedla, že vlastníci pozemkov v Beňuši časť Bániky sa boli informovať
o možnosti vybudovania el. prípojky. Rozprava bola dlhá, nakoniec sa všetci zhodli na tom, že
je potrebné stanovisko SSE ako aj doštudovať projektovú dokumentáciu čo sa tejto časti obce
týka.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš doporučuje:
vyžiadať stanovisko SSE, a.s. o príspevok na vybudovanie prípojky IBV v Beňuši časť Bániky.

Hlasovanie:
ZA: Krisína Gondová, Norbert Kaclík, Miroslava Kňazíková, Kamil Košík, Martin
Kovalčík, Miroslav Pôbiš, Juraj škôlka, Anna Vraniaková
ZDRŽAL SA: Tomáš Srnka
PROTI: 0
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Rôzne:
Pani starostka uviedla, že by v budúcnosti obec počítala s postavením bytovky a to z dôvodu
prilákania mladých rodín do obci a jej rozvoja. Poprosila poslancov, aby aj oni navrhli prípadne
ak majú nejaké nápady, kde by sa mohli zriadiť oddychové zóny, prípadne iné služby, ktoré by
zvýšili kvalitu života občanov.
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11.

Diskusia:
Do tohto bodu nemal nikto žiadne návrhy ani pripomienky.

Záver:
Pani starostka poďakovala prítomným poslancom a ostatným zúčastneným za účasť na
4. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.02.2019.
Celý záznam z rokovania OcZ je možné si stiahnuť na vlastný USB kľúč pri požiadaní
na obecnom úrade v Beňuši.
Zápisnica napísaná dňa: 13.02.2019

Podpisy:
Zapisovateľ/ka:

Starosta/ka: _________________

__________________

Dátum:

Dátum:

Overovateľ: _________________

Overovateľ:__________________
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