Milan Remšík – starosta obce Benice
Jaroslav Brzák – starosta obce Príbovce
Patrik Antal – starosta obce Rakovo
Štefan Paľo – starosta obce Valča
Aglomerácia Príbovce

Benice 23. augusta 2013

Vážený pán predseda,
týmto listom sa obraciame na Vás, ako najvyššiu autoritu Žilinského samosprávneho kraja.
Naše obce Benice, Príbovce, Rakovo a Valča sú akcionármi Turčianskej vodárenskej
spoločnosti v Martine. Spomenuté obce boli zaradené v roku 2007 do „Aglomerácie
Príbovce“ na odkanalizovanie v zmysle operačného programu Životného prostredia
„Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice, Rakovo“.
V roku 2010 bola schválená zmluva o poskytnutí NFP. K schváleniu zmluvy predchádzalo
z našej strany presviedčanie obyvateľov o dôležitosti tejto investície, blokovanie rôznych
firiem, ktoré ponúkali vypracovanie žiadosti a priklonili sme sa k vodárenskej spoločnosti
TURVOD a. s., ktorá vypracovala žiadosť.
Vo februári 2011 spoločnosť TURVOD a. s. vyhlásila vo Vestníku verejného obstarávania
„Užšiu súťaž“, ktorú Úrad pre verejné obstarávanie( ďalej ÚVO) na námietku firmy
SKANSKA zrušil. Krajský súd v Bratislave potvrdil správnosť postupu spoločnosti TURVOD
a. s. v marci 2012. Opäť na podnet firmy SKANSKA !? sa ÚVO odvolal na najvyššom súde,
ktorý opäť v apríli 2013 rozhodol v prospech spoločnosti TURVOD a. s., že neporušila zákon
o verejnom obstarávaní.
Tú nastáva najväčší problém, pretože ÚVO v zmysle platných právnych noriem má
pokračovať v zastavenej „Užšej súťaži“, ale nekoná aj keď právoplatnosť rozhodnutia
Najvyššieho súdu bolo 15.5.2013. Blíži sa koniec roka 2013, koniec programového obdobia
2007 - 2013 a ešte neprebehla súťaž na výber dodávateľa prác. Naša „Aglomerácia“ je
zaradená zo strany MŽP v rizikovom konaní, lebo schválené finančné prostriedky v objeme
cca 12 miliónov € nemusia byť preinvestované. Celá práca nás starostov obcí, poslancov
obecných zastupiteľstiev, akcionárov TURVOD – u, a. s., môže byť zmarená nekonaním ÚVO,
ktorý by mal byť taký rýchly ako, keď konal na námietky firmy SKANSKA. Medializovaním

týchto „obštrukcií“ ÚVO by sme dosiahli satisfakciu, ale podstatu odkanalizovania našej
Aglomerácie nedosiahneme.
Ďalej by bolo veľmi neefektívne pridelené finančné prostriedky vrátiť do „Bruselu“, kde by si
opäť všetci potľapkali ruky a neprajníci by z toho urobili „neschopnosť“ všetkých
zainteresovaných. Je v našom záujme, aby sme pridelené finančné prostriedky použili
v prospech obyvateľov našich obcí, regiónu ako aj Slovenskej republiky, pretože ich
správnosť použitia nielenže šetrí životné prostredie, ale zvyšuje aj kredit na všetkých
úrovniach riadenia od samosprávy až po vládu.
My starostovia obcí chceme „popohnať“ vykonanie „Užšej súťaže“ aj takouto formou,
pretože na budúci rok budeme „skladať“ účty a pokiaľ by nedošlo k realizácii
odkanalizovania Aglomerácie, tak veľmi ťažko budeme vysvetľovať pochybenie Úradu pre
verejné obstarávanie, ako štátnej inštitúcii.
S odkanalizovaním obcí sa bude súčasne vykonávať rekonštrukcia cesty II. triedy E 519 na
úseku Príbovce až Ležiachov s rozpočtovým nákladom cca 800 tisíc €, ktorú bude realizovať
z eurofondov Žilinský samosprávny kraj. V obci Benice bude kanalizácia vložená v ceste E519
v úseku cca 200 m a táto realizácia musí byť uskutočnená ešte pred jej rekonštrukciou.
Obidva projekty sú naviazané na úzku súčinnosť, tak aby nedošlo ku kráteniu oprávnených
výdavkov.
Zároveň končí programovacie obdobie 2007 až 2013 a realizácia odkanalizovania musí byť
začatá v tomto roku.
Konanie spoločnosti TURVOD a. s. vo veci prikladáme v samostatných prílohách
S úctou

Vážený pán
Juraj Blanár
Predseda Žilinského samosprávneho kraja
Žilina

