OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 16.06.2021
o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční zasadnutie
Obecného zastupiteľstva

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
5. Záverečný účet obce za rok 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra
6. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
7. Prenájom poľnohospodárskej pôdy – osobitný zreteľ
8. Zmluva na likvidáciu oleja a BRKO
9. Hasičská zbrojnica - strecha
10.

Informácia o výmene okien – Telocvičňa

11.

Výmena dverí v bývalej kotolni

12.

Dopravné značenie, statická doprava

13.

Kamerový systém

14.

Petícia občanov Rakovo

15.

Nový stavebný zákon

16.

Informácia o podaní žiadosti ŽSK – Výzva č. 02/2021

17.

Rôzne: Hasiči, Vatra, Areál - lavičky, Turnaj o pohár starostov,....

18.

Interpelácie

19.

Návrh na doplnenie uznesení

20.

Záver

Vyvesené: 09.06.2021
Zvesené:

Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného
dňa 16.06.2021 o 18,00 hodine
1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce, skonštatoval že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné..
Oboznámil prítomných o neprítomnosti poslanca Rastislava Romančíka, ktorý sa skôr nedostaví,
ako dostaví. Poslanec Viliam Hajný príde neskôr a potom sa prerokuje bod číslo 6., v ktorom je
členom komisie .
Za zapisovateľku bola určená Ivana Brozmanová, overovatelia zápisnice Milan Levický a Zuzana
Révayová.
Rokovania obecného zastupiteľstva sa zúčastnili aj Monika Ondrušová – zástupca petičiarov
z Rakova, Patrik Antal – starosta obce Rakovo a občan obce Príbovce Juraj Mucha. Starosta obce
Rakovo Patrik Antal požiadal o preloženie bodu rokovania č. 14, ale starosta obce Benice mu
odpovedal, že toto je rokovanie obecného zastupiteľstva v Beniciach. Poslanci nezmenili body
rokovania a musí sa tomu prispôsobiť.
2. Kontrola plnenia uznesení
K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že uznesenia sa plnia priebežne. Ostatné bude
vyplývať z rokovania.
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská predložila správu o kontrolnej činnosti za 1. štvrťrok 2021.
poslanci obecného zastupiteľstva ju zobrali na vedomie bez pripomienok.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
K tomuto bodu rokovania starosta obce uviedol, že plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na
obecnej výveske 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Neboli doplnené nové činnosti
ani zo strany poslancov.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili plán kontrolnej činnosti bez pripomienok.
5. Záverečný účet obce za rok 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra
K tomuto bodu starosta uviedol, že návrh na schválenie bol vyvesený 15 dní pred rokovaním
obecného zastupiteľstva na obecnej výveske, webovom sídle a CUET. Pripomienky neboli
vznesené. Hlavný kontrolór obce Janka Jesenská uviedla, že obec hospodárila a skladným
hospodárskym výsledkom, že je zostavený na základe zákona a navrhla schváliť záverečný účet
obce za rok 2020 bez výhrad.
Poslanci schválili Záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrad.
6. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
Tento bod rokovania zatiaľ starosta obce odložil až do prítomnosti poslanca Viliama Hajného.
7. Prenájom poľnohospodárskej pôdy – osobitný zreteľ
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že nezverejnil „osobitný zreteľ“, tak tento bod rokovania sa
presúva na rokovanie na september.
8. Zmluva na likvidáciu oleja a BRKO
Starosta obce podpísal zmluvu na likvidáciu BRKO a jedlý olej s firmou EKOOIL, Turčianske
Teplice. Jedlý olej zbiera firma Brantner 2x do roka, medzi týmito termínmi môžu občania
odovzdávať jedlý olej na zberný dvor.
Toto ostáva zachované, ale od septembra budú môcť občania odovzdávať olej na obci a za 1 ½ l,
dostanú jeden kotúč toaletného papiera. Toto sa však musí zapracovať do VZN, aby to bolo
legislatívne správne.
BRKO máme riešené podpísaním čestných prehlásení 100% domácnosti o zriadení kompostérov.

Cena tejto služby je 60,- € za rok bez DPH.
Ďalej starosta obce uviedol, že v včera sa uskutočnili školenie s firmou Brantner, ktorá chce
likvidovať BRKO pomocou bioplynky, ktorú sa chystá zriadiť v regióne a likvidovať vo vlastnej
réžie, ktorú budeme musieť zaplatiť.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.
9. Hasičská zbrojnica – strecha
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vyhlásení súťaži na dodávku plechu
a opravu strechy. Uviedol, že ceny enormne rastú a to všetky stavebných materiálov. Je to dôsledok
tlačenia peňazí.
V mesiaci júl – august vyhlásená súťaž na ostatné rekonštrukčné práce – okná, dvere, vnútorné
priestory, prípojka kanál, voda...
Aká bude cena na opravu strechy sa uvidí vo štvrtok na budúci týždeň. Aká bude celková cena
opravy strechy sa uvidí po odkrytí starej krytiny v akom stave je krov. Či to bude 10, 16, 20 tis. €,
je ešte zavčasu hovoriť.
Poslanci zobrali tento bod rokovania na vedomie.
10. Informácia o výmene okien – Telocvičňa
Starosta obce informoval poslancov o výmene okien na Telocvični ZŠ v sume cca 56,- tis. €. Okná
sú už vymenené na všetkých budovách areálu ZŠ s MŠ. Teraz sa bude pracovať na projektovej
dokumentácii ohľadom zateplenia budov. Na II. stupeň sa projekt „opráši“ a ceny sa dajú do reálií
týchto dní.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.
11. Výmena dverí v bývalej kotolni
Starosta obce predložil cenovú ponuku v sume cca 5700,- €. Táto ponuka ešte nie je konečná, lebo
či na uholní budú rolovacie dvere alebo klasické sa rozhodne až po premeraní TTD Iveco Daily.
Celková cena však nepresiahne 6,- tis. €.
12. Dopravné značenie, statická doprava
Starosta obce k tomuto bodu rokovania uviedol, že na Veľký piatok mal telefón od poslanca Milana
Levického ohľadom parkovania na ulici v Novej IBV. Obec má určený poplatok za užívanie
verejného priestranstva, kde je aj zahrnutá platba za státie áut na verejných komunikáciách.
Posledný Pasport dopravného značenia je z februára roku 1992.
Na základe novely zákona od 1.5.2021 si môže obec určovať pokuty za nesprávne parkovanie, ale
bude treba dať vypracovať nový Pasport dopravného značenia v súčasnom stave komunikácií
v obci. Potom môže obec pristúpiť na sankcie a nastavenie statickej dopravy – parkovania na
obecných komunikáciách.
Jedna z možností dať vypracovať Pasport je vo firme HAKOM, ktorá má na to oprávnenie.
Vypracovaný Pasport musí odobriť ODI v Martine. Ďalej je potrebný, lebo ak bude výstavba
garáže pri Hasičskej zbrojnici, tak komunikácia okolo Očka, musí byť so zákazom státia
a zastavenia, lebo to bude hlavná priebežná križovatka v obci. Bude sa musieť vyriešiť aj terasa,
lebo tá bráni prehľadnosti križovatky.
Poslanci zobrali tento bod rokovania na vedomie.
13. Kamerový systém
Starosta obce uviedol, že je už potiahnutý optický kábel na stĺpoch elektrického vedenia. Termín
spustenia zatiaľ nie je známy, ale ak to bude spojazdnené, tak budeme rozmýšľať o zriadení
kamerového systému v obci. Zatiaľ nie je vyriešená ulica na napojenie od cesty E519, pravá strana
domy v Novej IBV.
Slovak Telekom tiež teraz ponúka optický kábel, ale realizácia je len do zeme, ale nevie sa kedy
príde na rad naša obec.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.

14. Petícia občanov Rakovo
Odpoveď na petíciu občanov Rakova starosta odovzdal starostovi obce Rakovo dnes ráno, pre
zástupcu petičiarov Moniku Ondrušovú má prichystaný teraz a obec Príbovce ju dostala
prostredníctvom mailovej pošty.
Starosta túto petíciu odstúpil na priame vybavenie na obec Rakovo. Petícia v zmysle zákona nie je
predmetom rokovania obecného zastupiteľstva, nakoľko ju nepodpísalo 1000 petičiarov alebo 8%
oprávnených voličov v obci.
Obec Benice nebude financovať návrhy, ktoré sú uvedené v petícii. Je ochotná sa zúčastniť
stretnutia, ktoré má zorganizovať obec Rakovo.
Všetky problémy, ktoré vznikli sú neodbornými zásahmi obec Rakovo, ktoré nerešpektovalo
vyjadrenia Hydromeliorácii, zabratie územia – navážka na ploche cca 21,- tis. m2, nerešpektovanie
povodňového zákona, stavby načierno, ... Nadmorská výška v Beniciach pri Turci je 421 m, pri
navážke pod bytovkou je 420, pri Petráškovi 419.Toto sú hlavné dôvody, ktoré majú vplyv na
prívalovú vodu. Teraz chcú petičiari od nás riešiť a financovať vzniknuté problémy.
Starosta uviedol, že čo keď príde petícia vlastníkov pozemkov na miestach, kde chcú zhotoviť
priepusty, urobiť navážku a budovať tam IBV s KBV a priepusty im budú vadiť? Ako sa k tomu
potom postavia petičiari z Rakova.
Keďže obec Benice nemôže rozhodovať za vlastníkov pozemkov, správcov sietí – z pravej strany
zabudovaný vodovod, z ľavej strany 3 telekomunikačné káble, tlaková kanalizácia, stredotlak plyn,
gravitačná kanalizácia... Ďalšie vyjadrenia musia dať štátne inštitúcie: ŽP, SNP VF,
Hydromeliorácie, SC ŽSK, Turvod, Slovak Telekom, SPP, vlastníci... Až potom sa začne
projektová príprava a návrh riešenia. Ak kto to zaplatí? Určite nie obec Benice alebo Príbovce.
Toto je v rozpore s rozpočtovými pravidlami.
Zuzana Révayová: obec Benice nebola prizvaná k vybudovaniu protipovodňového valu pod
bytovkou a teraz máme riešiť financovanie problémov v obci Rakovo? Ohrozuje to nás Jozefa
Strakoša, Martina Čerpáka..., v minulosti toľko vody nikdy nebolo.
Starosta Benice: od 90 tých rokov sa nebagruje štrk, lebo to nie je ekologické, zanáša sa koryto
Turca., znižuje sa prietočný profil a vylieva sa na okolité lúky...
Monika Ondrušová prečítala požiadavky petičiarov a požiadala predstaviteľov obcí, aby to začali
riešiť. Financovať sa to môže cez eurofondy?! Prečo nechce petíciu riešiť, lebo sa jedná aj
o obyvateľov Beníc
Starosta Benice jej skočil do prejavu a povedal, že obec Benice nie je miestne príslušná túto petíciu
riešiť, nech to rieši Rakovo. Pripomenul jej ustanovenie o 1000 ľuďoch alebo 8% obyvateľov obce,
kedy to musí riešiť na zastupiteľstve. Toto z ich podania nevyplýva...
Nejdem riešiť, či vo vale je toxický odpad, ale prečo je tam val?! Nejdem to financovať a cez
eurofondy to je nedosiahnuteľné bez nejakých projektov, štúdií...
Starosta Rakovo: vždy sa skončilo rokovania ohľadom povodní len vybagrovaním Turca. Nikto
nechcel ďalej pokračovať a vždy sa to odložilo. Zopakoval, že vybudovanie priepustov vyrieši
problém. Už v roku 2010 vypracoval, taký malý projekt na ochranu pred povodňami, ktorý
schvaľovala naša obec v roku 2011. Starosta mu odpovedal, že mal ho urobiť podľa projektu, lebo
keď mu urobí štátny stavebný dohľad, tak dostane pokutu.
Doteraz neboli žiadne pripomienky zo strany Beníc, val, bytovka, hydromelioračný kanál a teraz
Benice dávajú pripomienky. Teraz, keď bola vysoká voda, tak sa vyťahujú veci, ktoré nesúvisia
s vysokou vodou...
Monika Ondrušová: nepáči sa mi irónia na konci vyjadrenia k petícii, kde sa ma urobiť navážka
po celej lúke. Starosta Benice odpovedal, že tiež sa mu nepáči, že voda zaplavuje územie Beníc,
ktorá nikdy nebola v takej výške ako teraz.
Naša obec nepovedala že nie je ochotná riešiť daný stav, ale financovať to nebude.
Starosta Rakovo: ty si môžeš urobiť navážku a my nie? Zaviezol si 1 ha?! Ako som mohol zaviezť
1 ha, keď celý areál má 0,5 ha?, čo to táraš? Ty si zaviezol 2,1 ha, to je najväčší problém, ďalší
problém je zanášanie koryta Turca, potom nastupujú iné – prívalové dažde, stromy v lese...
Vypočujte si to vo zvukovej nahrávke...
Juraj Mucha: požiadal o riešenie danej situácie. Spomenul rok 2010, kde sme v súčinnosti riešili
povodňovú situáciu v našich obciach. Starosta Beníc s poslancami spresnili, že vybreženie

Valčianky spôsobil zvalený strom do prietočného profilu. Spomenul zanášanie koryta Turca
a neúmerne vysokú hladinu štrku v riečisku, zarastenie brehových porastov...
Starosta Rakovo: požiadal o súčinnosť a riešenie
Starosta Benice: Obec Benice bola vždy súčinná, nežiadajte peniaze, nech zaujmú stanoviská
príslušné inštitúcie, urobte si poriadok a dajte do poriadku stanoviská Hydromeliorácii, SVP,
Ochrany prírody.... Ukončime rozpravu, pretože už sa motáme dookola.
Starosta Rakovo: to nenájdete v obci nejaké euro na obyvateľa? Odpoveď nie nenájdeme
nariešenie vašich problémov, ktoré ste si sami narobili.
Kompletnú nahrávku si môžete požiadať na obecnom úrade.
Starosta vyhlásil krátku prestávku.
Pokračovanie bodu. 6.
Člen komisie na ochranu verejného záujmu Viliam Hajný sa dostavil na rokovanie obecného
zastupiteľstva na začiatku bodu rokovania bodu číslo 14. pokračovalo sa v bode číslo 6, kde Mgr.
Ivana Brozmanová prečítala uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu.
Komisia skonštatovala splnenie podmienok ústavného zákona o nezlučiteľnosti funkcií starostu
obce.
15. Nový stavebný zákon
Starosta obce uviedol, že podpredseda vlády pre legislatívu dal do medzirezortného
pripomienkovacieho konania nový stavebný zákon, v ktorom už obce nebudú stavebným úradom.
Zvýšia sa poplatky o x %, to čo stojí dnes 120,- € to bude cca 1500,-, vytvorí sa úrad pre územné
plánovanie,... zmätky.
Pokiaľ prejde v navrhovanom znení, tak budú porušené všetky pravidlá ústavnosti, správneho
konania, developeri budú mať právo rozhodovať v obciach...
Zo strany ZMOS sú pripravené námietky aj z verejnosti, ktoré sú zásadné a budú predmetom
pripomienkovania.
Starosta obce spomenul aj situáciu z roku 2016, keď okresný úrad v Žiline chcel predať pozemok
pri zastávke ZŠ a chceli rozhodovať o tom, čo tam bude postavené bez nášho vedomia. Takto je to
v novom stavebnom zákone, že obec nebude rozhodovať o tom, čo sa bude budovať na jej území.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.
16. Informácia o podaní žiadosti ŽSK – Výzva č. 02/2021
Starosta obce informoval o podaní žiadosti na ŽSK, lebo výzva č. 01/2021 nebola úplná a bola
vyradené z posudzovania. Jedná sa o fitnes zostavu do školy.
Či budeme úspešný je ťažko povedať.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali tento bod rokovania na vedomie.
17. Rôzne:
Hasiči: poďakovanie za monitoring pri povodni, postavenie a rúcanie mája
Vatra: termín pálenia v sobotu 26.6.2021
Areál – lavičky: objednávka 4 ks lavičiek na osadenie k trávnatej ploche, vybagrovanie
nerovností. Lavičky ku ohnisku, zakúpi sa guľatina na sklade v Príbovciach. Postaví ich Milan
Levický
Turnaj o pohár starostov: termíny sú 3., 10, 24., 31.6. 2021, usporiadateľ je obec Príbovce. My
preferujeme 31.6., ale termín sa určí na základe požiadaviek jednotlivých starostov. Zabezpečenie
futbalistov má na starosti Milan Levický.
Pri tejto veci starosta predložil požiadavku TJ Dynama Príbovce na zvýšenie príspevku na jej
činnosť. Poslanci neodsúhlasili zvýšenie a ostávame na pôvodnej sume.
Detský športový deň: Zuzana Révayová sa opýtala na termín uskutočnenie. Nakoľko je situácia
s COVID-19 neistá, tak termín nebudeme určovať. Balíčky sme poroznášali a budeme čakať na
príležitosť
Beh na Hôrky: zatiaľ je termín stanovený na 4.9.2021
Cintorín: pracuje sa na oprave a spustenia zavlažovania. Sú tam technické problémy, ktoré sa
riešia, ale zatiaľ je to v neurčený čas.
Vodácky triatlon: termín 16.7.2021

18. Interpelácie
Neboli vznesené interpelácie
19. Návrh na doplnenie uznesení
Neboli vznesené návrhy na doplnenie uznesení
20. Záver
Starosta sa poďakoval za účasť. Termín budúceho rokovania bude včas oznámený.

Zapísal:

Ivana Brozmanová

Overovatelia:

Milan Levický

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

Zuzana Révayová Mgr.

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

Podpis starostu obce
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