ZÁPISNICA z OcZ – 12.06.2019 (6. 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 dvaja poslanci: p. M.
Pôbiš a T. Srnka

2.

Schválenie pro gramu rokovania OcZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený program 6. 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: Norbert Kaclík, Miroslava Kňazíková

Hlasovanie: Všetci ZA

4.

Kontrola plnenia uznesení z 5. zasadnutia OcZ
Pani starostka prečítala uznesenia z 5. 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. Pán poslanec Kovalčík doplnil, že finančná komisia zasadla a správy si prešla,
takže doporučuje schváliť správy hlavnej kontrolórky. Páni poslanci nemali žiadne doplňujúce
otázky.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš berie na vedomie:
a) Správu o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2018 Obce Beňuš
b) Správu o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2018 v príspevkovej
organizácii a obchodných spoločnostiach obce Beňuš
c) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Beňuš za rok 2018
Správy hlavnej kontrolórky boli zaslané poslancom e-mailom. Do konania OcZ neboli zaslané
žiadne pripomienky.

Hlasovanie: Všetci ZA
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6.

Správa audítora k ročnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej
závierke obce Beňuš za rok 2018
Pani starostka uviedla, že pani audítorka nakoľko je pracovne zaneprázdnená zaslala správy len
v deň konania zastupiteľstva. Každý poslanec dostal vytlačené správy audítorky osobne. Páni
poslanci nemali námietky k danej správe.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš berie na vedomie:
správu audítora k ročnej účtovnej závierke obce Beňuš a konsolidovanej účtovnej závierke za
rok 2018

Hlasovanie: Všetci ZA

7.

Schválenie ročnej účtovnej závierky obce Beňuš a záverečného účtu za
rok 2018, správa Komisie finančnej a rozpočtu
Poslancom boli zaslané materiály k schváleniu ročnej účtovnej závierky a záverečného účtu za
rok 2018. Do konania OcZ neboli zaslané žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš:
A. berie na vedomie správu Komisie finančnej a rozpočtu k záverečnému účtu obce za rok
2018
B. schvaľuje ročnú účtovnú závierku obce Beňuš a záverečný účet za rok 2018
C. schvaľuje výsledok hospodárenia a prebytok rozpočtu vo výške 10%, čo predstavuje sumu
832,95 € použiť na rezervný fond
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Bol
zverejnený na webovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote.

Hlasovanie: Všetci ZA

8.

Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Beňuš
na II. polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Beňuš na II. polrok 2019
Pán kontrolnej činnosti bol zaslaný poslancom e-mailom. Do konania OcZ neboli zaslané
žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

Hlasovanie: Všetci ZA

9.

Schválenie Vnútornej smernice č. 1 o verejnom obstarávaní
Pani starostka priblížila, že prijatie smernice je potrebné aby bola schválená
zastupiteľstvom.
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Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:

vnútornú smernicu č. 1 o verejnom obstarávaní
Smernica bola vopred zaslaná poslancom spolu s podkladmi k OcZ.
Hlasovanie: Všetci ZA

10.

Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy
číslo V.P HaZZ 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:

1. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy číslo V.P HaZZ 2019 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
2. Spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených
výdavkov projektu.
Hlasovanie: Všetci ZA

11.

Rôzne: Schválenie zmien v rozpočte k 31.5.2019
Pani starostka upresnila čo je príčinou navýšenia a zmien v rozpočte.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:
predložený návrh zmien v rozpočte k 31.5.2019

Hlasovanie: Všetci ZA

12.

Rôzne: Navýšenie príspevku pre futbalový klub TJ Slovan Beňuš
Pán M. Farárik požiadal poslancov o navýšenie príspevku obce o 500,-Eur pre klub TJ
Slovan Beňuš, z dôvodu postúpenia do vyššej futb. Triedy. Nakoľko sa bude hrať aj
mimo okresu, príspevok by o.i. pokrýval aj výdavky na dopravu a zaplatenie rozhodcov
a delegátov. Pani starostka uviedla, že o príspevok sa môže požiadať do konca
novembra a príspevok sa smie poskytnúť len raz. Nakoľko príspevok už bol poskytnutý
tak už o príspevok môžu požiadať iba na nasledujúci rok. Pani kontrolórka sa opýtala, či
nie je možné dostať peniaze z nejakých iných zdrojov príp. formou sponzorstva. Ďalej
p. Farárik požiadal o pokosenie areálu pred ihriskom od obce - mulčovačom čo pani
starostka odobrila. Požiadavka na položenie nového asfaltového koberca v smere do
skladu v Gašparove popri ihrisku je v štádiu riešenia, Lesy Beňuš majú doriešiť aj
odvodnenie skladu spolu s odvodnením ihriska.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš berie na vedomie:
žiadosť TJ Slovan Beňuš o finanční príspevok 500,-Eur na výdavky z dôvodu postupu do I.
Triedy.

Hlasovanie: Všetci ZA
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13.

Rôzne: Dohoda o urovnanie sporu s Lesy SR, š.p.
Pán právnik JUDr. R. Piliar upresnil čo je príčinou sporu obce Beňuš. Dňa 13.6.2018
bolo obcou prijaté uznesenie č. 311 kde poslanci nesúhlasili podpísať dohodu
o urovnaní sporu s Lesy SR, š.p., poslanci boli proti tomu, aby sa spor urovnal
mimosúdne a následne Lesy SR podali žalobu na súd. Pán právnik upresnil, že podľa
zaslaných dokumentov, sú v práve o vlastníctvo Lesy SR. Nie je možné ani pozemky
zameniť za iné.
Pán právnik hlavne požiadal poslancov, aké stanovisko má zaujať pri pojednávaní
keďže zastupuje obec Beňuš. Páni poslanci sa zhodli, že je lepšie vysporiadať sa
mimosúdne ako znášať ďalšie náklady s tým spojené.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš doporučuje:

aby právny zástupca Obce Beňuš p. JUDr. R. Piliar začal rokovať o mimosúdnej dohode
o vysporiadanie sporného vlastníctva s Lesmi SR, š.p.
Hlasovanie: Všetci ZA

14.

Rôzne: Správy Komisie výstavby a územného plánu k žiadostiam A.
Cabana, bytom Beňuš č. 424 a Z. Krčulovej, bytom Košolná č. 191
Pán poslanec Kaclík vysvetlil správy komisie výstavby a územného plánu. Poslanci
zhodnotili, že je potrebné aby sa aj p. Caban vyjadril k danej žiadosti a vysvetlil dôvod
prípadného odkúpenia pozemku. Pán poslanec Kovalčík upozornil na fakt, že
v poslednom čase sa veľa ľudí uchádza o kúpu obecných pozemkov a nie je za to, aby
sa predávali. Poslanci zhodnotili, že je potrebné zveľadovať obecný majetok a nie
predávať pozemky pokiaľ to nie je vyslovene nevyhnutné.
K druhej správe ohľadom žiadosti p. Krčulovej k zámene pozemkov poslanec Kaclík
doporučil zámenu uskutočniť. Pani starostka uviedla, že v prípade kladného vybavenia
žiadosti vie p. Krčula poskytnúť ušetrené finančné prostriedky pre potreby obce príp.
deťom ako finančný dar.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš:
1. doporučuje pozvať na nasledujúce zastupiteľstvo žiadateľa A. Cabana, bytom Beňuš
424, aby zdôvodnil účel kúpy parcely C - KN 1251.
2. schvaľuje zámenu parciel C – KN 1893/10 o výmere 106 m2 vo vlastníctve p. Zdenky
Krčulovej, bytom Košolná 191, za parcelu C- KN 1893/7 o výmere 50 m2 vo
vlastníctve obce Beňuš.
Hlasovanie: Všetci ZA

15.

Rôzne: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku č. C- KN 868 pre
žiadateľa M. Laurinca, bytom Beňuš č. 301
Pani starostka aj prítomní poslanci sa vyjadrili, že nevidia dôvod aby sa daný obecný
pozemok predával. Páni poslanci sa zhodli, že pozemok sa môže do budúcnosti obci
zísť.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš neschvaľuje:
odpredaj obecnej parcely C – KN 868 pre žiadateľa M. Laurinca, bytom Beňuš 301
Hlasovanie: všetci ZA
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16.

Rôzne: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku E- KN 6583/8 pre
žiadateľa M. Malasta, bytom Paseka č. 626/5, Závadka nad Hronom
Pani starostka priblížila poslancom o ktoré pozemky ide a že je tam dotknutých viac
osôb, ktorým by prípadný odpredaj mohol spôsobiť v budúcnosti problémy (zamedzený
prístup k pozemkom).
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš doporučuje:
žiadosť M. Malasta, bytom Paseka 626/5, Závadka nad Hronom, poslať na vyjadrenie
všetkým dotknutým osobám k parcele E – KN 6583/8
Hlasovanie: všetci ZA

17.

Diskusia:
P. poslanec Kovalčík informoval poslancov o končiacom funkčnom období p. riaditeľke ZŠ
Beňuš. Ďalej informoval, že obec Beňuš, ako zriaďovateľ ZŠ vyhlásila výberové konanie
v zákonom stanovenej lehote. Do stanoveného termínu môžu záujemcovia zasielať prihlášky. Po
otvorení obálok sa uchádzači, ktorí spĺňajú kritériá pozvú na výberové konanie a Rada školy
vyberie tajnou voľbou najlepšieho kandidáta.

Záver:
Pani starostka poďakovala prítomným poslancom a ostatným zúčastneným za účasť na
6. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.06.2019.
Celý záznam z rokovania OcZ je možné si stiahnuť na vlastný USB kľúč pri požiadaní
na obecnom úrade v Beňuši.
Zápisnica napísaná dňa: 12.06.2019

Podpisy:
Zapisovateľ/ka:

Starosta/ka: _________________

__________________

Dátum:

Dátum:

Overovateľ: _________________

Overovateľ:__________________
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