OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 18.09.2013
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o kontrolnej činnosti
4. Správa nezávislého auditora k účtovným závierkam k 31.12.2012
5. Rozpočtové opatrenia
6. Kanalizácia
7. ROEP
8. DHZ Benice
9. Rôzne: vyhodnotenie Detského športového dňa, Vatry, Turnaj o pohár starostov
obcí, Valné zhromaždenie Turvod a. s.
10. Diskusia
11. Interpelácie
12. Návrh na doplnenie uznesení
13. Záver

Vyvesené: 13.09.2013
Zvesené:
Materiály k jednotlivým bodom sú zverejnené na webovej stránke obce: www.benice.sk
pod záložkou „Úradná tabuľa“.

Zápisnica z konania Obecného zastupiteľstva
dňa 18.9.2013

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné, Milan
Levický oznámil príchod o 15 minút neskôr. Za zapisovateľa bola určená Anna Žiarová, za
overovateľov zápisnice Viliam Hajný a Rastislav Levický. Program rokovania sa nedopĺňal
o nové body rokovania.
2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené priebežne a bude sa k nim vyjadrovať
postupne v jednotlivých bodoch rokovania. Nebolo ešte predložené VZN o nakladaní
s odpadmi na území obce Benice z časovej zaneprázdnenosti.
3. Správa o kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór obce predložil „Správu o kontrolnej činnosti“ za obdobie od 1.4.2013 do
30.6.2013, v ktorej bolo konštatované, že neboli zistené porušenia všeobecne záväzných
právnych predpisov. Poslanci Obecného zastupiteľstva nemali pripomienky a a „Správu...“
zobrali na vedomie.
4. Správa nezávislého audítora k účtovným závierkam k 31.12.2012
Starosta predložil zastupiteľstvo jednotlivé správy od audítora, v ktorých neboli konštatované
zistenia porušenia jednotlivých ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov
a účtovné závierky spĺňajú všetky náležitosti. Obecné zastupiteľstvo zobralo „Správy...“ na
vedomie.
K rokovaniu k tomuto bodu sa už dostavil poslanec Milan Levický.
5. Rozpočtové opatrenia – rozpočet obce na rok 2013 II. úprava, čerpanie rozpočtu
k 31.8.2013
K tomuto bodu starosta oboznámil zastupiteľstvo o prehodnotení príjmov a výdavkov k II.
úprave, k čerpaniu k 31.8.2013. Všetky presuny v rámci schváleného rozpočtu sú uvedené
v stĺpci + a -. Príjmy a výdavky sú zohľadnené v stĺpci II. úprava. Oproti I. úpravy boli
vyčlenené Príjmové finančné operácie v sume 6000,- €, ktoré sa vykrývajú z rezervy
prechádzajúcich rokov.
Plnenie bežného rozpočtu aj po II. úprave nie je schodkové, napriek tomu, že sú v ňom
zahrnuté výdavky na výmenu žiariviek za LED žiarovky na verejnom osvetlení, oprava
strechy na Klube mladých, údržba bezasfaltových komunikácií: Nová IBV, parkovisko pri
škole, prístupová komunikácia ŠJ ZŠ Benice.
Zastupiteľstvo schválilo II. úpravu rozpočtu na rok 2013 a čerpanie k 31.8.2013 zobralo na
vedomie.
6. Kanalizácia
Na základe Valného zhromaždenia spoločnosti Turvod a. s., bolo vyvolané rokovanie
s riaditeľom p. Zábronským a finančnou riaditeľkou p. Grísovou a starostami obcí Benice,
Príbovce, Rakovo a Valča. Na tomto rokovaní sa dohodol ďalší postup, ako sa bude
pokračovať v odkanalizovaní dotknutých obcí. Starosta obce vypracoval list, ktorý podpísali
všetci starostovia a tento bol odovzdaný predsedovi ŽSK Žilina Jurajovi Blanárovi na
podujatí Dni Turčianskeho vidieka v Blatnici. Tento list bol adresovaný aj predsedovi vlády

SR a Ministrovi pre čerpanie eurofondov, ktorým bol zaslaný poštou. Predseda ŽSK sa
podujal na vybavenie stretnutia s predsedkyňou Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) p.
Zitou Táborskou. Tomuto aktu predchádzal rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 9.4.2013 s
právoplatnosťou 15.5.2013 a vykonateľnosti 15.6.2013. Keďže ÚVO nekonal, tak starostovia
obcí Benice, Príbovce a Rakovo spolu s finančnou riaditeľkou p. Grísovou sa zúčastnili
rokovania s predsedkyňou ÚVO dňa 6.9.2013 v Bratislave. Zo strany riaditeľky ÚVO bola
poskytnutá záruka na ďalšie konanie, tak aby mohlo prebehnúť prerušené Verejné
obstarávanie z roku 2011. Bola odovzdaná kópia „Rozhodnutia“ o pokračovaní Užšej verejnej
súťaže. P. Grísová prevzala kópiu tohto „Rozhodnutia“ a 9.9.2013 mala mať konanie na
Ministerstve životného prostredia o predĺžení zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku na
odkanalizovanie obcí Aglomerácie. List predsedovi ŽSK, vlády SR a ministrovi pre čerpanie
eurofondov je zverejnený na webovej stránke obce, tak ako aj rozhodnutie Najvyššieho súdu,
ako aj listy, ktoré zasielala spoločnosť Turvod a. s. na ďalší postup v tomto nekonečnom
príbehu. Celková suma nenávratného príspevku je cca 12,6 mil. €, ktorý bude určený po
skončení užšej verejnej súťaže. V podstate je najvyšší čas, aby prebehli všetky akty, tak aby
Turvod neprišiel o tento nenávratný príspevok a my o kanalizáciu, pretože ukončené práce
musia byť v roku 2015. Toto vyplýva aj z prístupový dohovorov v rámci vstupu Slovenska do
EÚ a aj z programovacieho obdobia 2007 – 2013.
K tomuto bodu starosta upozornil zastupiteľstvo, že od 1.9.2013 sa nebudú schvaľovať nové
ČOV – ky so vsakovaním do pôdy. Jediné povolenie na výpust bude do vodných tokov na
základe povolenia Správcu.
7. ROEP
Už boli vydané všetky rozhodnutia, ktorými sa zoberala komisia 5.6.2013. V podstate bolo
vyhovené námietkam obce, tak aby sporné pozemky boli odovzdané do majetku obce. Zatiaľ
neprešli pozemky na cintoríne, ktoré budú zapísané na Slovenskú republiku. Podľa rozhovoru
s pracovníčkou Obvodného úradu, tak zatiaľ podľa zákona túto parcelu budeme musieť od
štátu odkúpiť. Je to síce nelogické, ale pochovávame na pozemku v majetku štátu, a aj Dom
smútku je takto postavený. Starosta to bude v budúcnosti riešiť.
Zastupiteľstvo zobralo túto správu na vedomie.
8. DHZ Benice
V tomto bode starosta obce zhodnotil činnosť DHZ vo výcvikovom roku, okresná súťaž,
pohár vo Valči, v Rakove a v Príbovciach na súťaži v PS 8 so striedavými úspechmi. V tomto
roku sa jednotlivých súťaží zúčastnili aj ženy, ktoré si najlepšie počínali v PS 8 v Príbovciach,
kde obsadili I. miesto, síce z jedného DHZ, ale celkovo s 5 najlepším časom. Muži vo výsluhe
(Benice 3.) obsadili I. miesto, Benice 3. II. miesto a Benice 1. IV. miesto.
Ďalej starosta obce poďakoval všetkým zúčastneným členom DHZ, občanom na brigáde 6.
júla 2013 na terénnych úpravách na „Cvičnej požiarnej dráhe...“, kde sa odrobilo hodne
roboty na zatrávnení priestoru. Celkom sa zúčastnilo cca 46 ľudí plus detí rodičov. Spravila sa
robota, aj sa zatancovalo a touto cestou starosta ďakujem všetkým zúčastneným za pomoc.
Ďalej sa DHZ 31.8.2013 zúčastnilo na MTC v Kláštore pod Znievom, kde okrsok Príbovce
a Kláštor pod Znievom v súčinnosti nacvičovali zásah pri likvidácii lesného požiaru. Po
skončení nácviku vo vyhodnotení veliteľ okresného výboru DHZ, skonštatoval spokojnosť
s nácvikom.
Ďalej starosta spomenul dokončenie preventívnych prehliadok na nehnuteľnostiach, na
ktorých ešte neboli dokončené podľa Plánu preventívnych kontrol.
Vo štvrtok (19.9.2013)sa bude ťahať studňa a podľa potreby je potrebné sa zúčastniť, lebo
kal musíme odstrániť a preto účasť členov DHZ je potrebná. V sobotu (21.9.2013) sa bude
variť guľáš, ktorý je vlastne ukončením výcvikového roku.

Zastupiteľstvo tento bod zobralo na vedomie a uložilo dokončiť preventívne prehliadky.
9. Rôzne
Vyhodnotenie Detského športového dňa, Vatry
Starosta obce poďakoval všetkým zúčastneným, ktorí sa podieľali na priebehu týchto akcií,
ktorými sa spríjemnila sobota nedeľa. Deti, rodičia si pochutili na guľáši a na Vatre Dušan
Schumichrast nestíhal opekať, grilovať.
Valné zhromaždenie Turvod a. s.
K tomuto bodu starosta uviedol, že sa prejednávali (19.8.2013) „Doplnky, zmeny“
k stanovám. Mestskí poslanci na zastupiteľstve najprv nechceli odsúhlasiť zmeny k stanovám
a. s., pretože „hľadali“ nejaké netransparentné „ťahy“. Po presvedčení zástupcov obcí
(Miroslav Blahušiak – starosta obce Turany a Miroslav Jánošík – starosta obce Podhradie,
primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara a vedenia a. s., nakoniec odsúhlasili zmenu stanov,
kde sa zvyšuje podiel akcionárov pri nakladaní s majetkom a. s. zo 75% na 80%. Táto zmena
stanov má vplyv hlavne na majoritu Mesto Martin, ktoré má 54 % akcií a na súčasné súdne
konanie a ovplyvní prípadné majetkové vyrovnanie s veriteľom, kde ostatní akcionári môžu
zablokovať predaj akcií.
Turnaj o pohár starostov obcí
Starosta obce uviedol, že turnaj sa „skončil dobre“, lebo sa neuskutočnil. Tomuto
predchádzalo rokovanie 15. júla 2013 na Výbore TJ na STS – ke v Príbovciach?! Tohto
rokovania sa zúčastnil starosta obce, Dušan Schumichrast a Milan Levický. Dohodli sa, že sa
„nedohodnú“ nakoľko od členov Výboru TJ nebola od začiatku snaha o uskutočnenie Turnaja
v termíne 27. júla 2013, ktorý bol určený našim starostom ešte začiatkom júna, ako zástupca
obce, ktorá má na starosti usporiadať turnaj v tomto roku. Starosta obce požadoval, aby TJ
vykonala to isté, ako keď Turnaj usporiadala obec Rakovo alebo Príbovce. Zo strany členov
výboru TJ (Ľubomír Važan!? Ján Blahušiak!? ) došlo k osočovaniu starostu obce, prítomných
poslancov a občanov Beníc, že sú to „....“, ktorí nič nerobia, bránia TJ, nedávajú finančné
prostriedky a podobné invektívy. Potom sa to dostalo do rôznych tém, kto koľko robí
v prospech TJ,..., „kto má väčšieho „pipíka“ a podobne“. Starosta ponúkol členom výboru TJ,
že obec Benice dokáže zariadiť aj šenk, guľáš aj urobí zábavu, ale príjem z tohto podujatia už
nebude príjmom TJ, len chce aby si obec Rakovo a Príbovce zariadila družstvá futbalistov.
Ján Blahušiak v podstate súhlasil „za nejaký malý nájom pre TJ sa môžeme dohodnúť“, ale
starosta mu odpovedal, že TJ sa vzdala v roku 2008 celého svojho nehnuteľného majetku
v prospech obce Príbovce a o nájomnom bude rokovať s poslancami a starostom obce
Príbovce. Keďže zástupcovia obcí Rakovo a Príbovce nedokázali potvrdiť hráčov na Turnaj,
tak diskusia ohľadom Turnaja nemala ďalej zmysel a zástupcovia našej obce už nemali o čom
rokovať. Starostu mrzí, že to takto skončilo, ale keď sa rozprával s poslankyňou obce
Príbovce Gabrielou Matejčíkovou, tak sa spolu zhodli, že nemá niečo zmysel robiť, len preto
aby sa to „odfajklo“ a pritom budeme na seba zazerať. Keď za 4 – 5 rokov to bude opäť
akcia, ktorá nás má spájať a nie rozdeľovať, tak sa táto tradícia zavedie a možno zo strany
niektorých členov výboru TJ dôjde k prehodnoteniu ich požiadaviek, povinností, práv...,
možno si uvedomia, že ich prístup a požiadavky musia vychádzať zo spolupráce a nie zo
siláckych rečí, vyhrážok a diktovania podmienok obciam.
Keďže na budúci rok má poriadať tento Turnaj asi obec Rakovo, starosta je za to aby sme sa
nezúčastnili, pretože „zrazu to pôjde“ a opäť budeme vystavený invektívam zo strany
niektorých členov TJ.
Turnaj skončil neslávne, ale my nie sme „nejakí, akýsi“ a nikto si nebude riešiť svoje
psychické problémy na úkor starostu obce, poslancov obce a občanov obce Benice.
Ešte starosta obce spomenul príspevok pre TJ v sume 400 €, ktorý bol zo strany členov
výboru TJ spochybňovaný, že teraz ho zastavíme „natruc“. Napriek vývoju príjmov

z podielových daní, ktorý je znížený, tak tento príspevok môžeme poskytnúť. Nerobíme
žiadnu odvetu v štýle niektorých členov TJ. Určite sa bude zvažovať pri rozpočte na rok 2014,
či bude, v akej výške bude.
10. Diskusia
Neodzneli nové príspevky.
11. Interpelácie
Nezazneli.
12. Návrh na doplnenie uznesení
Nebol vnesený
13. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. Najbližšie zastupiteľstvo bude vopred
oznámené.

Zapísal : Anna Žiarová

...............................................................

Overovatelia: Viliam Hajný

...............................................................

Rastislav Romančík ...............................................................

Podpis starostu obce

Vyvesené: 26.09.2013
Zvesené:
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