OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 19.03.2014
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení, autoremedúra uznesenia č. 42/2013
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013
4. Správa o kontrolnej činnosti
5. Rozpočet na rok 2014 – rozpočtové opatrenia č. 01/2014; Právne nároky starostu
obce
6. Zmluva s OZ CEV Turiec
7. Rozšírenie zastavaného územia obce
8. Výstavba chodníka E519 – pravá strana
9. Správa o hospodárení Základnej školy za rok 2013; Voľba riaditeľa školy
10. Rôzne: Kanalizácia, žumpy, Cvičná požiarna dráha, Stavanie mája, Klub mladých...
11. Diskusia
12. Interpelácie
13. Návrh na doplnenie uznesení
14. Záver

Vyvesené: 12.03.2014

Zvesené:
Materiály k jednotlivým bodom sú zverejnené na webovej stránke obce: www.benice.sk
pod záložkou „Úradná tabuľa“.

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 19.3.2014
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Privítal prítomných, skonštatoval, že zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Poslanci Viliam Hajný a Milan Levický oznámili neskorší príchod. Za
zapisovateľa zápisnice bola určená Anna Žiarová, za overovateľov zápisnice Rastislav
Romančík a Dušan Schumichrast. Doplnil program rokovania v bode 2. Autoremedúra
uznesenia č. 42/2013, v bode 5. Právne nároky starostu obce, v bode 10. Klub mladých,
Jednota dôchodcov Slovenska v Beniciach, oslavy 770. výročie prvej písomnej zmienky
o založení obce Rakovo a 90. výročie založenia DHZ v Rakove, zimná údržba.
Ďalej privítal zástupcov TJ Dynama Príbovce Patrika Antala a Maroša Marčičiaka. Z dôvodu
ich prítomnosti dal zastupiteľstvu posúdiť, či budú uprednostnení alebo si vypočujú celé
rokovanie zastupiteľstva a budú môcť vystúpiť až v bode č. 11. Diskusia, pretože chce aby si
vypočuli, čo čaká obec Benice v roku 2014, nech počujú, že TJ Dynamo Príbovce nie je
stredobodom pozornosti zastupiteľstva, že nás čakajú úlohy, ktoré majú podstatný vplyv na
chod našej obce. Zastupiteľstvo odsúhlasilo s presunutím bodu č. 11. Diskusia za bod č. 1.
Otvorenie.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo program rokovania s doplnkami a s presunutím bodu 11. za bod č.
1. Otvorenie.
11. Diskusia
Starosta dal slovo Patrikovi Antalovi, ktorý uviedol svoje požiadavky od TJ Dynamo
Príbovce: Financovanie opravy tribúny – havária v sprchách a uskutočnenie Turnaja starostov
obcí Benice, Príbovce a Rakovo. K financovaniu opravy uviedol, že sa podujal ako bývalý
predseda TJ k osloveniu starostov a zastupiteľstiev jednotlivých obcí na poskytnutie
príspevku na opravu havárie v sprchách. V obci Príbovce a Rakovo už príspevok bol
odsúhlasený. Teraz je Beniciach a požaduje cca 100 € alebo 6 – 7 vreciek lepidla. K druhej
požiadavke Turnaj starostov uskutočniť ho koncom júna. Turnaj ak budeme chcieť, tak
usporiadať ho môžu aj Benice. (Dostavil sa poslanec Milan Levický).
Starosta si zobral slovo. K oprave tribúny uviedol, že je to majetok obce Príbovce a obec
vkladať finančné prostriedky do majetku inej obce nemôže. V roku 2007 Jaro (starosta obce
Príboviec) povedal, že peniaze vložené do spolkov sú peniaze vyhodené do žumpy. Toto
povedal, keď sa majetok TJ mal previesť na obec Príbovce. Starosta (Beníc) navrhoval, aby
majetok ostal TJ a obce Benice, Príbovce a Rakovo vytvorilo združenie na financovanie opráv
údržby majetku TJ, pričom vklad jednotlivých obcí na obyvateľa by bol 50, 80 alebo 100 Sk.
Týmto by bola zabezpečená údržba a opravy. Na tento návrh sa nepristúpilo a na Valnom
zhromaždení v roku 2008 sa majetok TJ previedol na obec Príbovce. Patrik Antal vstúpil do
reči a upozornil, že aby starosta presne povedal ako majetok prešiel, lebo teraz to vypadá, že
niekto (obec Príbovce) zobral majetok TJ. Majetok TJ bol prevzatý za 1 Sk a hocikedy sa
môže TJ vrátiť. Starosta odpovedal, že nepovedal, že sa zobral, ale prevod bol odsúhlasený na
Valnom zhromaždení TJ v roku 2008 a aj, keď bol proti tomu, tak sa čakalo hodinu, aby tento
prevod bol legálny. Nie je dôležité, či to bolo za 1 Sk, 1000 Sk alebo milión, je dôležité, že je
to majetok obce Príbovce. Starosta (Benice) upozornil na zákon o rozpočtových pravidlách
samosprávy, kde sú jasne stanovené pravidlá financovania iných obcí.
K požiadavke na uskutočnenie Turnaja starosta uviedol: Keď boli obyvatelia tejto obce
(Benice) nazvaní, tak ako boli nazvaní ...., tak som žiadal aby obce Príbovce a Rakova
zabezpečili družstva na Turnaj. Naša obec je schopná zabezpečiť celý Turnaj aj so zábavou,
ale TJ nemôže žiadať výnos Bolo nám povedané, že za miernu úhradu sa vieme dohodnúť.
S tým nemôžeme súhlasiť. My sme to potom na zastupiteľstve preberali, keďže Príbovce
a Rakovo nezabezpečili družstvá, tak sme ten Turnaj neuskutočnili. Po rozhovore s Gabrielou

Matejčíkovou (poslankyňa obce Príbovce) som sa rozhodol, že nemá zmysel niečo robiť, ak
to má byť len kvôli „odfajknutiu“ akcie. Turnaj sa zaviedol z titulu stretávania bývalých,
terajších futbalistov, obyvateľov jednotlivých obcí, ich rodinných príslušníkov... Toto bol cieľ
a s dosahom na financovanie TJ, pretože výnos ostával TJ. Bol vypracovaný „štatút“,
v ktorom sa stanovili podmienky jeho usporiadania. Je to na uvážení zastupiteľstva, či sa tento
rok uskutoční, ale tak, že budú dodržané podmienky „štatútu“ „Hlavný“ organizátor je TJ
Dynamo Príbovce. Patrik Antal sa spýtal, že to takto v tých začiatkoch bolo a starosta mu
odpovedal, že „štatút“ mu poslal. Mali by sme sa ho držať. Moje stanovisko je radšej počkať
alebo ak sa zastupiteľstvo, že sa zúčastníme, tak takým spôsobom, že obec zašle finančné
prostriedky na účet TJ a nebudeme sa starať o nič a nikto z TJ nebude požadovať, aby sme
zabezpečovali všetko možné aj nemožné okrem cien, ktoré zabezpečuje usporiadateľská obec.
Obec Benice vždy popri povinnostiach usporiadateľa (ceny) vykonávala aj ostatné práce
(guľáš a podobne).
Maroš Marčičiak ako člen nového výboru TJ požiadal zastupiteľstvo o usporiadaní vzťahov,
ktoré boli v minulosti porušené. Majú to ako prioritu, tak aby to bolo ako v minulosti, pretože
im vadia nastolené vzťahy. (Dostavil sa Viliam Hajný).
Patrik Antal navrhol termín konania Turnaja na 28. júna 2014. Starosta mu oponoval, že tento
termín je zavčasu, týždeň po skončení súťaže. V začiatkoch sa Turnaj uskutočňoval týždeň,
dva týždne pred začatím súťaže. Ak má prísť dvadsať, tridsať ľudí z troch obcí nemá zmysel
tento turnaj uskutočňovať v tomto termíne. Cieľ Turnaja je dostať na ihrisko, čo najviac ľudí,
schuti si zahrať, bez emócií a vrátiť mu to, prečo bol zriadený. Nech si zahrajú, tí ktorí majú
hrať, nech si zahrajú tí, ktorí majú nejaký vzťah k usporiadajúcim obciam.
Patrik Antal ešte spomenul, že so starostom Príboviec prejednávali účasť na Turnaji obec
Hodslavice z ČR, oni sú za, ale čakajú na odpoveď z Beníc. Starosta mu odpovedal, že vždy
bol proti tomu, aby sa tohto Turnaja zúčastňovali Hodslavice, pretože zakladatelia tohto
Turnaja bývalí starostovia Vladimír Koželuha, Juraj Mucha, Ján Franek neskôr Jozef Košút,
to do „štatútu“ nedali ako ďalšieho účastníka. On nemá nič proti Hodslavicam, ale cieľ
Turnaja sa míňa účinkom na, čo bol zriadený. Spýtal sa, či ma obec Benice, Príbovce, Rakovo
družbu s Hodslavicami alebo TJ? Je to Turnaj obcí a nie TJ, napriek tomu, že tu v minulosti
boli hostia ubytovaní po jednotlivých domácnostiach v dotknutých obciach.
Starosta na otázku, či obec Benice ide financovať majetok obce Príbovce dostal odpovede:
Anna Žiarová predostrela minulosť, keď obec Benice žiadala obce v školskom obvode
finančné zdroje na dokončenie jedálne ZŠ, tak odpoveď zo strany starostu obce Príbovce bola
kategorické nie, pretože „sporáky“ budú umiestnené v Beniciach a obec Príbovce z toho
nebude mať nič. Starosta pridal k tomuto, že keď sa díval do zápisnice, tak jedine prispela
obec Ďanová. Je proti príspevku. Rastislav Romančík sa spýtal, či už uvažovali nad
starostovým návrhom – financovanie TJ združením obcí, Patrik Antal odpovedal, že nevie
o novom výbore, že to prejednávali, ale terajšie financovanie zo strany obce Príbovce je zatiaľ
najviac. Je to na posúdenie novým výborom TJ. Starosta pokračoval ďalej v návrhu
uznesenia, Patrik Antal sa rozlúčil a nechal na posúdenie zastupiteľstvu požiadavky, Maroš
Marčičiak poďakoval a prisľúbil, že veci, ktoré sa prestali robiť sa zo strany nového výboru
budú snažiť, čo najskôr vyriešiť k spokojnosti všetkých.
Starosta dal jednotlivo sa vyjadriť poslancom obecného zastupiteľstva. Hlavný kontrolór obce
Janka Jesenská sa priklonila k návrhu ústretovosti vzhľadom na nový výbor, ktorý chce
situáciu riešiť. Vyjadrenia jednotlivých poslancov Anna Žiarová nie, Viliam Hajný sa zdržal
Milan Levický, Rastislav Romančík a Dušan Schumichrast sú za príspevok v naturálnej forme
– preplatenie 5 – 6 vriec lepidla. Čo sa týka Turnaja, tak neodsúhlasilo termín 28.6.2014 a ani
neodsúhlasilo účasť Hodslavíc. Tento termín bude ešte určený po prerokovaní na výbore TJ.
2. Kontrola plnenia uznesení; autoremedúra uznesenia č. 42/2013

Materiály boli predložené v písomnej forme od Hlavného kontrolóra obce Janky Jesenskej,
kde bolo konštatované, že uznesenia sú splnené a ostatné sa plnia priebežne. Zastupiteľstvo
prijalo na vedomie
K autoremedúre uznesenia č. 42/2013 starosta obce uviedol, že toto uznesenie sa musí opraviť
z titulu zverejnenia v zbierke zákonov 14.12.2013 a zastupiteľstvo ho prijímalo 11.12.2013.
z titulu právoplatnosti a vykonateľnosti tohto uznesenia je potrebné ho nanovo odsúhlasiť.
Poslanci to zobrali na vedomie.
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013
Hlavný kontrolór Janka Jesenská obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov predložila na rokovanie Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 2013. K predloženej správe nezazneli žiadne doplňujúce otázky
a zastupiteľstvo ju zobralo na vedomie.
4. Správa o kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila správu o kontrolnej činnosti od 1.1.2014 do
6.3.2014: Kontrola pokladne Obecného úradu za obdobie od 1.1.2013 – 31.12.2013, Kontrola
hospodárenia s finančnými prostriedkami Obecného úradu za obdobie 1.1.2013 do
31.12.2013, Kontrola vyberania miestnych daní a poplatkov Penziónu St. Florián a Vendelín
za obdobie 16.9.2013 do 31.12.2013, Kontrola vymáhania miestnych daní a poplatkov za rok
2013. K predloženej správe nezazneli žiadne doplňujúce otázky a zastupiteľstvo ju zobralo na
vedomie.
5. Rozpočet na rok 2014 – rozpočtové opatrenia č. 01/2014; právne nároky starostu obce
Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo s rozpočtom na prenesený výkon štátnej správy na
školstvo, ktoré prišlo s úpravou rozpočtu V1 zo štátu. Toto rozpočtové opatrenie sa týka
úpravy rozpočtu bez zmeny hospodárenia obce, kde výdavky a príjmy sú rovnaké v sume
23 903,- €. Počas roka 2014 sa tieto úpravy budú robiť pravidelne, pretože vlani bol rozpočet
upravovaný až 6 krát – úprava rozpočtu V 6.
K druhej časti bodu rokovania starosta uviedol, že za rok 2013 bola priemerná mzda
v národnom hospodárstve 824,- €. Podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov prislúcha
starostovi obce plat v sume 1360,- € od 1.1.2014. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili
rozpočtové opatrenia a schválilo plat starostovi od 1.1.204.
6. Zmluva s OZ CEV Turiec
Starosta obce oboznámil poslancov o Občianskom združení Centrum environmentálnej
výchovy Turiec (OZ CEV Turiec), ktoré je nástupcom CVČ Turčianska Štiavnička. Najprv
toto CVČ malo prejsť pod ZŠ Mudroňova, ale právne to nebolo v poriadku, tak bolo založené
OZ CEV Turiec, ktoré bude zastrešovať environmentálnu výchovu pre žiakov ZŠ
navštevujúcich prvý stupeň z našej obce. Celkový príspevok na rok 2014 je v sume 200,- €.
S týmto príspevkom bolo už počítané v roku 2013 pri zostavovaní rozpočtu, ale bolo počítané
so sumou cca 280,- €, lebo to bolo ešte pre všetkých žiakov obce Benice od 1. až 9. ročníka.
Zmluva bola upravená na nové podmienky a po schválení bude vykonateľná. Poslanci
obecného zastupiteľstva schválili zmluvu aj príspevok na environmentálnu výchovu v sume
200,- €.
7. Rozšírenie zastavaného územia obce
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť Martina Kršku, ktorý zastupuje
spoluvlastníkov, na rozšírenie zastavaného územia obce o parcelu C 157/51 o výmere 579 m2.
Asi v roku 2009 bola schvaľovaná parcela C 157/44, na ktorej už začal stavať rodinný dom
jeho brat Peter. Žiadosť bola predložená v mesiaci december tesne pred konaním
decembrového zastupiteľstva už nebola zaradená do rokovania. Vzhľadom na ustanovenie §
11 ods. písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov právomoc schvaľovať rozšírenie zastavaného územia obce prináleží obecnému

zastupiteľstvu a preto je to dnes na posúdenie. Parcela je v dostupnej blízkosti sietí (elektrika,
plyn, voda), čiže spĺňa podmienky na výstavbu.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozšírenie zastavaného územia obce.
8. Výstavba chodníka E519 – pravá strana
Starosta predložil členom obecného zastupiteľstva projektovú dokumentáciu na stavebné
povolenie. Na minulom zastupiteľstve bol zámer vybudovať okolo budovy Klubu mladých
len podstenie, stým že sa predĺži až po nehnuteľnosť Martiny Porubskej. Dokumentácia však
zahŕňa „chodník“ po nehnuteľnosť Juraja Čiefa, predpokladaný zámer sa rozšíril cca o 30 m
a tým aj predpokladaná cena diela zo 4 tisíc na cca 8 tisíc €. Podľa zhotoviteľa diela táto suma
bude upravená, pretože vstupy do jednotlivých nehnuteľností budú asi pôvodné – asfaltové,
pretože ak by sa mali budovať zo zámkovej dlažby, tak by to už bolo veľké navýšenie terénu.
Boli by problémy so vstupom s autami. Chodník sa nemusí realizovať naraz, ale po etapách,
ale dôležitý je hlavne popri budovy Klubu mladých. Keď tam bude zrealizovaný, tak môžeme
pristúpiť k oprave strešnej konštrukcie, ktorú nám neustále narušujú zastavujúce kamióny.
Anna Žiarová sa opýtala na kanalizáciu, či nebude vadiť, že ešte nie je. Starosta odpovedal, že
kanalizácia nevadí, pretože tá bude realizovaná v ceste E519 a popod chodník budú len
kanalizačné prípojky. Rastislav Romančík navrhoval, aby sa chodník predĺžil až za veľkú
bránu Martiny Porubskej. Starosta odpovedal, že tým by sa navýšil vstup do jej nehnuteľností,
čo by mohlo spôsobovať problémy s vjazdom s autom.
Anna Žiarová sa opýtala na pokračovanie chodníka až po Drevenú dedinku, aby boli aj
bývajúci obyvatelia na pravej strane chránení pre premávkou. Starosta odpovedal, že určite sa
bude pokračovať v budúcnosti, ale kedy?
Kto to bude realizovať ešte sa rozhodne podľa predložených ponukových konaní.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie realizáciu chodníka.
9. Správa o hospodárení Základnej školy za rok 2013; Voľba riaditeľa školy
Starosta predložil správu, ktorú doručil na zastupiteľstvo riaditeľ školy. Podľa zákona
o školskej správe a samospráve predkladá riaditeľ zriaďovateľovi – obci „Správu...“, ktorá sa
predkladá na rokovanie obecnému zastupiteľstvu. V správu sú zohľadnené finančné toky na
úseku originálnych kompetencií, prenájmu priestorov a iné hospodárske náležitosti. Táto
správa bude súčasťou záverečného účtu, ktorý sa bude prejednávať v budúcnosti. Správa bola
prejednaná na Rade školy.
V tomto roku sa uskutoční Voľba, nakoľko končí funkčné obdobie riaditeľa. Táto voľba
prebehne prostredníctvom Rady školy v zmysle príslušných právnych noriem. Termín je
potrebné vyhlásiť najneskôr 40 dní pred skončením funkčného obdobia doterajšieho riaditeľa.
10. Rôzne
Kanalizácia
Starosta oboznámil zastupiteľstvo o pracovnej ceste starostov Beníc, Príboviec, Rakova
a Valče 13.2.2014 na Ministerstve životného prostredia (MŽP), kde si boli osobne preveriť
ako to s kanalizáciou vlastne je. Spomenul pracovnú cestu zo 6.9.2013, kde navštívili Úrad
pre verejné obstarávanie (ÚVO), kde konečne po súdnom rozhodnutí boli doručené podklady
na pokračovanie verejného obstarávania. Nie je mu celkom jasné v akom štádiu je vlastne
realizácia kanalizácie, pretože zápisnicu z vyhodnotenia ponúk odovzdal generálny riaditeľ na
riadiaci operačný orgán MŽP len 13.2.2014 súčasne s ich návštevou. Zápisnica bola odoslaná
na ÚVO s pripomienkami, ale nevieme s akými na pokračovanie súťaže na výber dodávateľa
prác. MŽP odkázalo, že pripomienky, ktoré boli vznesené nám doručí TURVOD a. s., ale do
dnešného dňa nám neboli doručené. Máme len „Harmonogram“, v ktorom je ďalší postup.
Podľa všetkých zatiaľ poznaných stanovísk, to vypadá s realizáciou kanalizácie v tomto roku
dosť biedne. Ak sa kanalizácia začne realizovať, po splnení všetkých podmienok, tak práce
musia byť vyúčtované do konca roka 2015. Práce vyúčtované po tomto termíne pôjdu na vrub
investora (Turvod). Potom ak sa nestihne tento proces, tak je ešte jedna šanca na uskutočnenie

realizácie z iných zdrojov. Toto sa týka realizácie kanalizácie, ktoré sú v procese verejného
obstarávania. Dobrá správa je, že „kanalizácia sa v tomto storočí bude realizovať a zlá, že
nevieme v ktorom roku.“ Všetky nové informácie ohľadom kanalizácie sa budú zverejňovať
na webovej stránke obce.
Žumpy
Starosta sa 7.2.2014 zúčastnil na rokovaní obcí stredu Turca v Necpaloch s vedením Turvodu,
kde sa bilancoval chod firmy od roku 2008 do 2013, čiže nové vedenie Turvodu. Pretože
s kanalizáciou v našej Aglomerácii je to také aké je, navrhol aby sa cena za vývoz žúmp pre
obyvateľov obcí, ktorí nemajú kanalizáciu prehodnotila. Terajšia cenová relácia je 40 € za 10
m3 a 32 € za 8 m3 fekál. Starosta navrhol, aby tieto ceny boli krátené na 50%, čiže 20 € za 10
m3 a 16 € za 8 m3. Tento návrh podal aj z dôvodu, že samostatná spoločnosť na Martinských
holiach je opäť zaradená medzi verejných odberateľov pitnej vody. Predtým sa tam doplácalo
cca 17 tisíc €. Prítomní starostovia tento návrh odsúhlasili. Do dnešného dňa nie je odpoveď
od Dozornej rady Turvodu. Ako dopadne posudzovanie ekonomiky tohto vývozu nevie
odhadnúť. Ak tento návrh nebude akceptovaný, tak hlasovanie na Valnom zhromaždení
o prijatie späť Martinské hole bude zo strany obcí negatívne.
Týmto novým cenníkom môžeme vplývať na doterajší vývoz („súkromní vývozcovia“), ktorý
sa realizuje s porušovaním všetkých noriem (zákon: o ochrane životného prostredia, o ochrane
pôdy, o vodách, živnostenský, cestný, daňový, o čiernej práci, porušovanie vlastníckych práv,
práv nájomcom pôdy...). Ďalej chce starosta zabrániť, aby obec prípadnými sankciami
neprišla o zdroje finančných prostriedkov, ktoré sa majú použiť na rozvoj obce. Ak bude nový
cenník s Turvodu schválený, tak starosta zabezpečí distribúciu kontaktov do domácností
v obci, podľa ktorého si budú môcť obyvatelia objednávať tento vývoz. Samozrejme, že
doterajšie VZN je platné a každá domácnosť má postupovať podľa tohto nariadenia, tak aby
mohla preukázať likvidáciu odpadových vôd.
Cvičná požiarna dráha
Starosta k tomuto bodu uviedol, že na budúci rok bude mať DHZ 90 rokov založenia.
Lavičky a stoly, ktoré tam budú zabudované bude vyrábať Zlatko Kopčok.
Oddelenie detského ihriska budeme realizovať drevenými kolmi výšky cca 180 cm, vzdialené
od seba cca 80 – 90 cm o hrúbke 15 – 20 cm. Starosta požiadal Dušana Schumichrasta
o zabezpečenie týchto kolov. Počet bude upresnený. Starosta podával žiadosť na Ministerstvo
financií na realizáciu detského ihriska sumu 12 600 €, spolu so spoluúčasťou obce realizácia
bude stáť asi 14000 €. Pokiaľ by dotácia bola poskytnutá, tak prvá etapa Cvičnej požiarnej
dráhy by bola ukončená. Týmto by sme mohli sprevádzkovať aj Detské ihrisko a zvýšiť
bezpečnosť pre deti.
Stavanie mája
Máj sa bude stavať v tradičnom termíne 30. apríla. Dušan Schumichrast zabezpečí strom,
ktorý dovezie s Viliamom Hajným.
Pri tejto príležitosti požiadal Viliama Hajného o povalcovanie terénu v bývalej „bani“. Bol
daný prísľub.
Jubileum JDS v Beniciach
Predseda JDS požiadala o príspevok z príležitosti 15. výročia založenia organizácie
v Beniciach. Zastupiteľstvo odsúhlasilo príspevok na hudobnú produkciu pre skupinu, ktorá
bude prítomná na oslave. Suma nebola stanovená presne, ale bude sa jednať o cca 100 €.
Klub mladých
K tomuto bodu starosta uviedol, že vlani na jeseň sa rozprával s mládežníkmi o ďalšom
pokračovaní rekonštrukcie Klubu. Zároveň požadoval upratať a držiavanie poriadku vo veľkej
miestnosti. Cez zimu mali začať realizovať zateplenie plafónu a rekonštrukcia omietok. Do
dnešného dňa to nebolo zrealizované.

Klub navštevujú aj mládežníci z iných obcí. Poriadok sa udržiava len v posilňovni. Do druhej
miestnosti a na povalu starosta radšej nechodí, lebo nechce vidieť ten neporiadok. Má za to,
že sa tam fajčí, pije a pijú aj mladiství, ale to nemieni zisťovať a nechce volať policajtov. Toto
by si mali ustriehnuť rodičia. Záujem o veci verejné zo strany mládežníkov nie je. Elektrika sa
platí, je tam nedoplatok a nie je zo strany navštevujúcich sa zapájať do akcií, ktoré sa týkajú
obce. Kým sa Klub neopraví na hotovo, tak na tú dobu sa uzavrie. Zastupiteľstvo súhlasilo
s uzavretím Klubu mladých.
Oslava 770. výročia obce Rakovo a 90. výročie založenia DHZ v Rakove
Starosta tento bod spomenul na základe nahlásenia sa starostu obce Rakovo Patrika Antala na
zastupiteľstvo. To ešte nevedel, že on ide vyjednávať pre TJ.
Obec Benice poskytne príspevok na oslavy do Rakova, ale tento príspevok bude predmetom
rokovania na budúcom zastupiteľstve.
12. Interpelácie
Neboli vznesené
13. Návrh na doplnenie uznesení
Nebol vznesený.
14. Záver
Na záver starosta obce poďakoval prítomným. Ďalšie zastupiteľstvo sa bude konať na základe
pozvánok a zverejnenia.

Zapísal: Anna Žiarová

Overovatelia: Rastislav Romančík
Dušan Schumichrast

Podpis starostu obce:

Vyvesené: 28.03.2014
Zvesené:
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