ZÁPISNICA z mimoriadneho OcZ – 13.08.2019 (8. zasadnutie)
1.

Otvorenie zastupiteľstva
Po zahájení a otvorení OcZ sa konštatovalo, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ospravedlnila sa p. poslankyňa M.
Kňazíková.

2.

Schválenie pro gramu rokovania OcZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený program 8. mimoriadneho rokovania obecného
zastupiteľstva. Bod 8. sa doplnil o b) Návrh na schválenie zmien rozpočtu Úseku Služieb
k 31.7.2019
Hlasovanie: Všetci ZA

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku sa určila: p. Erika Knižková
Za overovateľov zápisnice sa určili páni poslanci: Ing. Martin Kovalčík, Juraj Škôlka
Hlasovanie: Všetci ZA

4.

Kontrola plnenia uznesení zo 6. a 7. zasadnutia OcZ
Pani starostka prečítala uznesenia zo 6. a 7. zasadnutia OcZ.
OcZ konštatovalo, že uznesenia sa plnia.

5.

Správy hlavnej kontrolórky obce
Poslancom boli zaslané materiály a správy pani kontrolórky spolu s pozvánkou na
zastupiteľstvo. Do konania nemal nikto námietky k správam. Pani starostka prečítala správy
pani kontrolórky.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš berie na vedomie:
a) Správu o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku a záväzkov ku dňu riadnej
účtovnej závierky k 31.12.2018 ZŠ Beňuš
b) Kontrolu vedenia pokladne v ZŠ Beňuš
c) Správu z kontroly vedenia pokladne obce Beňuš a pokladničného zostatku ku dňu
kontroly
d) Správu o hospodárení obce Beňuš k 31.3.2019
e) Správu o hospodárení obce Beňuš k 30.6.2019
Hlasovanie: Všetci ZA

6.

Schválenie VZN obce Beňuš č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
Beňuš
Návrh VZN č. 1/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na web stránke obce v zákonom
stanovenej lehote na jeho pripomienkovanie. Bol tiež zaslaný poslancom spolu s pozvánkou. Do
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ukončenia pripomienkovania neboli zaslané žiadne návrhy ani pripomienky. Pani kontrolórka na
začiatku vysvetlila poslancom s ohľadom na financovanie, nutnosť zvýšenia mesačných
režijným nákladov. Pani starostka priblížila aké boli poplatky podľa predchádzajúceho VZN
a aké sú zmeny oproti predchádzajúcim schváleným poplatkom. Začala sa rozprava ohľadom
zvýšenia poplatkov. Pani kontrolórka doporučila zvýšenie poplatku za Materskú školu. Poslanci
sa nakoniec zhodli, že poplatok za Materskú školu uvádzaný v II. Časti, čl. 2, v bode 1. sa oproti
navrhovanému 7,- € pre deti od 3 do 5 rokov zvýši na 10,- €/mesačne a poplatok pri deťoch do 3
rokov a z iných obcí zvyšuje oproti pôvodnej sume 12,- € na 20,- €/mesačne. Ďalej v II. Časti,
čl. 4, v bode 3. sa zvyšuje poplatok na režijné náklady z navrhovaných 2,- € na 4,- € /mesačne.
Ostatné poplatky zostanú tak, ako to bolo uvedené v návrhu na VZN č.1/2019.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš ruší:
a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Beňuš č. 4/2018, ktoré nadobudlo účinnosť dňom
01.01.2019.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:
b) Všeobecne záväzné nariadenie obce Beňuš č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Beňuš po úpravách.

Hlasovanie: Všetci ZA

7.

Predloženie žiadosti o dotáciu „Výstavba nabíjacej stanice pre
elektromobily v obci Beňuš“
Pani starostka opísala navrhovaný projekt a upresnila tiež možnosti umiestnenia nabíjacej
stanice. Zmysel tejto výzvy je v tom, že sa celoplošne v rámci SR posilňuje infraštruktúra počtu
verejne prístupných nabíjacích staníc pre občanov. To znamená, že je to určené pre všetky obce
a mestá, nie je to podmienené vlastníctvom elektromobilu obcou, prípadne tým aby v obci
museli mať občania elektromobily. Práve naopak, tým že sa vybuduje verejne prístupná stanica
na elektromobily, tak sa obec dostane do zoznamu miest kde sa dá elektromobil nabiť a bude to
znamenať pre obec vlastne aj nepriamu propagáciu. Obec bude zaradená do zoznamu miest kde
sa nachádzajú verejné nabíjacie stanice a jej názov sa bude nachádzať vo všetkých plánovačoch
ciest, mapách nabíjacích staníc, či v navigáciách. Čiže obec navštívia pri svojich cestách po SR
občania, ktorý by tam bežne možno vôbec neprišli. Nabíjanie bude verejne prístupné, pre
majiteľov elektromobilov štandardne aj spoplatnené a pre obec bude časom znamenať aj
nezanedbateľný príjem financií. Poslanci nemali žiadne námietky k zapojenia sa do danej
výzvy.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:
Predloženie žiadosti o dotáciu v rámci „Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre
alternatívne palivá“ s projektovým názvom „Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily
v obci Beňuš“ – 18409/2019-4210-36886 ktorý vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR. Projekt
je realizovaný žiadateľom Obec Beňuš,
1. Zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
2. Maximálna výška hodnoty projektu bude 5000,- Eur, v zmysle max. výšky dotácie uvedenej
vo výzve,
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci v sume – maximálne 250,- Eur.
Hlasovanie: Všetci ZA
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8.

Schválenie zmien rozpočtu obce Beňuš k 31.07.2019
Pani ekonómka vysvetlila jednotlivé položky k zmene v rozpočte a zodpovedala aj otázky, ktoré
mali poslanci k jednotlivým položkám v rozpočte. Pani Niklová oboznámila prítomných zo
zmenou rozpočtu Úseku služieb nakoľko sa zvyšuje počet detí v Materskej škole a bude sa
prijímať aj nová pedagogická sila, tak sa navyšujú náklady na mzdy. Tiež sa prijali dvaja
zamestnanci, ktorí boli doteraz zamestnaní pri obci. Páni poslanci zhodnotili, že zmena
v rozpočte Obce Beňuš ako aj Úseku služieb je potrebná.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:
a) Predloženú zmenu rozpočtu Obce Beňuš k 31.07.2019 bez pripomienok.
b) Predloženú zmenu rozpočtu Úseku služieb k 31.07.2019 bez pripomienok.
Hlasovanie: Všetci ZA

9.

Schválenie zmien rozpočtu ZŠ Beňuš k 31.07.2019
Poslancom bol spolu s pozvánkou zaslaný návrh zmien rozpočtu ZŠ Beňuš. Prítomní nemali
výhrady k predloženým zmenám.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:
Predloženú zmenu rozpočtu ZŠ Beňuš k 31.07.2019 bez pripomienok.
Hlasovanie: Všetci ZA

10. Rôzne: Schválenie zapojenia sa do výzvy o nenávratný finančný
príspevok s projektom – „Zberný dvor v obci Beňuš“
Potrebné opätovné schválenie zapojenia sa do projektu, nakoľko sa nariadením vlády
navyšovala suma na poskytnutie finančných prostriedkov a následne suma na spolufinancovanie
tohto projektu.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schvaľuje:
• zapojenie obce Beňuš do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v
rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy –
OPKZP-PO1-SC111-2017-33 s projektom „Zberný dvor v obci Beňuš“
• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške max. 17
527,74 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu max. 350 554,82 EUR v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie: Všetci ZA

11. Rôzne: Schválenie odkúpenia pozemkov C – KN 1397/1 a C – KN
1397/2 pod vybudovanou miestnou komunikáciou v časti “Šumiac”
Pani starostka informovala, že je potrebné aby už vybudovaná cesta v časti „Šumiac“ bola
zlegalizovaná. K tomu je potrebné vysporiadať pozemky pod miestnou komunikáciou, ktoré sú
v súkromnom vlastníctve do vlastníctva obce. Pozemky sme mali v úmysle odkúpiť iba pod
vybudovanou komunikáciou (podľa GP), s čím podielový vlastníci nesúhlasia – chcú odpredať
iba celú parcelu. Kúpa parciel pre Obec Beňuš je vo verejnom záujme, nakoľko je na nich
vybudovaná miestna komunikácia. Páni poslanci nemali voči kúpe výhrady.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:
kúpu pozemkov vo vlastníctve Heleninová Erika, r. Chudíková, bytom Mlynská 1044/8D, 951
93 Topoľčianky, pod por. č. 6 spoluvlastnícky podiel ¼, Chudík Ivan, r. Chudík, bytom Jedľové
Kostoľany 517, 951 96 Jedľové Kostoľany, pod por č. 7 spoluvlastnícky podiel ¼ a Faško –
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Rudáš Romuald r. Faško, bytom 9.mája 2143/28, 977 03 Brezno, pod por. č. 8 spoluvlastnícky
podiel ½, parcely C – KN 1397/1, TTP o výmere 1605 m2 a C – KN 1397/2 zast. plochy a
nádvoria o výmere 97 m2 vedených na LV č. 366. Novovzniknuté parcely sú na základe
vypracovaného Geometrického plánu č. 46001336-401/2018, vyhotoveného dňa: 20.11.2018,
Ing. Martinou Bušniakovou a úradne overeného dňa: 04.12.2018. V sume 2,- €/m2.
Hlasovanie: Všetci ZA

12. Rôzne: Schválenie výstavby amfiteátra na obecných pozemkoch C –
KN 693, 694/1 a 694/2.
Pre plánovanú výstavbu amfiteátra na uvedených parcelách je potrebné aby táto budúca stavba
bola zahrnutá do územného plánu obce. Keď sa bude aktualizovať územný plán, tak už sa bude
rátať aj s umiestnením amfiteátra na uvedenej časti, nakoľko teraz sú tam pozemky vedené ako
TTP.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:
výstavbu amfiteátra na obecných pozemkoch C – KN 693, 694/1 a 694/2. Pri aktualizácii
územného plánu obce bude stavba zahrnutá do územno-plánovacej dokumentácie Obce Beňuš.
Hlasovanie: Všetci ZA

13. Rôzne: Schválenie vvyradenie nákladného vozidla LIAZ T 706 z
majetku obce
Nákladné auto už nebolo možné opraviť, bolo vyradené aj z evidencie, je nutné ho vyradiť
z majetku obce. Páni poslanci navrhli rozpredať ho prípadne na náhradné diely.

Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:
Vyradenie vozidla LIAZ T 706 z majetku obce ako prebytočný majetok
Hlasovanie : Všetci ZA

14. Rôzne: Schválenie zakúpenia zariadenia do školskej jedálne
V nadväznosti na navrhovanú zmenu rozpočtu, pani Niklová oboznámila poslancov so
zámerom, nákupu vybavenia - zariadenia školskej jedálne, nakoľko niektoré spotrebiče už
nevyhovujú potrebám v súvislosti k počtu stravníkov. Pani vedúca školskej jedálne žiada hlavne
o kúpu výdajného pultu, umývačky riadu, chladničky, panvice ako aj iných prvkov. Páni
poslanci sa zhodli, že spotrebiče sú potrebné na chod školskej jedálne a navrhli, aby sa prípadne
jednotlivé vybavenie kupovalo po etapách, podľa priority.

Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:
Zakúpenie zariadenia do školskej jedálne v sume 6000,- Eur.
Hlasovanie: Všetci ZA
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Záver:
Pani starostka poďakovala prítomným poslancom a ostatným zúčastneným za účasť na
8. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.08.2019.
Celý záznam z rokovania OcZ je možné si stiahnuť na vlastný USB kľúč pri požiadaní
na obecnom úrade v Beňuši.
Zápisnica napísaná dňa: 13.08.2019

Podpisy:
Starostka: _________________

Zapisovateľ/ka:

__________________

Dátum:

Dátum:

Overovateľ: _________________

Overovateľ:__________________
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