ZÁPISNICA z OcZ – 03.04.2019 (5. 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 5. 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: Martin Kovalčík, Kristína Gondová

Hlasovanie: Všetci ZA

4.

Kontrola plnenia uznesení zo 4. zasadnutia OcZ
Pani starostka prečítala uznesenia zo 4. 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 výsledku kontroly všeobecne záväzných nariadení obce Beňuš
b) Informatívnu správu o správe pohľadávok k 31.12.2018
Správy hlavnej kontrolórky boli zaslané poslancom e-mailom. Do konania OcZ neboli zaslané
žiadne pripomienky.

Hlasovanie: Všetci ZA

6.

Návrh na schválenie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Beňuš
Pani starostka priblížila, že sme si dali vypracovať niekoľko cenových ponúk a posledne bola aj
zaslaná ponuka od Technických služieb mesta Brezna. Dali sme aj spraviť VO, aby sme dostali
ponuky aj od iných firiem. Pán poslanec Pôbiš mal otázku, o ktoré časti obce sa rekonštrukcia
ver. osvetlenia jedná. Pani starostka uviedla, že je v tom osvetlenie celej obce. Jedná sa aj
o rozvádzače na každú časť obce, t.j. Gašparovo, Filipovo a iné... celkovo 6 rozvádzačov. Pani
starostka uviedla, že bol urobený audit z nákresmi a rozvrhnutím na celkové osvetlenie a podľa
toho sa odvíjala aj cenová ponuka. Páni poslanci sa zhodli, že by bolo dobré spolu s osvetlením
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spraviť aj prechody pre chodcov, hlavne v inkriminovaných úsekoch, kde je zvýšený prechod
chodcov a hlavne detí a určite v okolí zastávok. Pani starostka na to uviedla, že určite sa o tom
uvažuje.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:
rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Beňuš

Hlasovanie: Všetci ZA

7.

Rôzne: kúpa pozemkov pre Obec Beňuš, ktorej vlastníkom je firma
ONERTEX, s.r.o.
Pani starostka informovala, že uvedené uznesenie sa už schvaľovalo, ale nebolo presne
definované, takže sa musí prijať nové uznesenie. Pani starostka oboznámila aj nových
poslancov o ktoré pozemky ide a že ich je potrebné odkúpiť kvôli budúcej čističke.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:
kúpu pozemkov pre Obec Beňuš, ktorých výlučným vlastníkom je firma ONERTEX, s.r.o.,
Beňuš – Gašparovo 243, podiel 1/1, vedených Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor, pre
katastrálne územie Beňuš a to:
List vlastníctva č. 898 – podiel 1/1
- Parc. C-KN č. 508 o výmere 112 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
- Parc. C-KN č. 509 o výmere 24 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
- Stavba Ohrieváreň súp.č. 604 na parc. C-KN č. 508
- Parc. C-KN č. 1910/1 ostatná plocha o výmere 24677 m2, podľa geometrického plánu č.
46001336-95/2018 zo dňa 16.04.2018 vyhotoveného firmou MACO-D, s.r.o., Židlovo
414/31, Brezno IČO: 46001336, úradne overeného Okresným úradom Brezno, katastrálny
odbor zo dňa 25.04.2018 pod. č. 177/18, ktorým sa z pôvodnej parcely C-KN č. 1910/1
odčleňuje parcela c-KN č. 1910/9 o výmere 1061 m2, druh pozemku Ostatná plocha, za
dohodnutú kúpnu cenu 8510,- € slovom: (osemtisícpäťstodesaťeur)..

Hlasovanie: Všetci ZA

8.

Rôzne: doplnenie člena do redakčnej rady Obecných novín
Pani starostka uviedla, že na podnet občanov vznikli Obecné noviny. Redakčná rada má však
v súčasnosti málo členov, lebo niektorí sa členstva vzdali a má ich byť 5. Je preto potrebné, aby
bol doplnený člen do redakčnej rady. Členom redakčnej rady však nemôžu byť zamestnanci ob.
úradu, ani poslanci ob. zastupiteľstva. Pani starostka oslovila niekoľko občanov, ale nepodarilo
sa ich presvedčiť. Pani starostka poprosila poslancov, aby skúsili niekoho do budúcnosti
navrhnúť.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:
doplniť do redakčnej rady ďalšieho člena a to Branislava Fašku, bytom Brezno.

Hlasovanie: Všetci ZA
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9.

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

Záver:
Pani starostka poďakovala prítomným poslancom a ostatným zúčastneným za účasť na
5. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03.04.2019.
Celý záznam z rokovania OcZ je možné si stiahnuť na vlastný USB kľúč pri požiadaní
na obecnom úrade v Beňuši.
Zápisnica napísaná dňa: 03.04.2019

Podpisy:
Zapisovateľ/ka:

Starosta/ka: _________________

__________________

Dátum:

Dátum:

Overovateľ: _________________

Overovateľ:__________________
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