OZNÁMENIE
Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva a obyvateľom obce, že
dňa 21.06.2010 o 18 – tej hodine v budove obecného úradu sa uskutoční
zasadnutie obecného zastupiteľstva
Program rokovania
1. Otvorenie
2. Schválenie dodávateľa na výmenu okien na budovu ZŠ
3. Príspevok do fondu solidarity
4. Záver

V Beniciach: 18.6.2010

Ing. Milan Remšík
starosta obce Benice

Vyvesené: 18.6.2010
Zvesené:

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva v Beniciach
konaného dňa 21.06.2010

1. Otvorenie
Otvorenie vykonal starosta obce. Ospravedlnil sa za to, že toto rokovanie nazval mimoriadne,
pretože podľa novelizácie zákona o obecnom zriadení od 1.4.2010 sa už inštitút
„mimoriadne“ nepoužíva. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné, sú prítomní
všetci poslanci. Overovatelia zápisnice Viliam Hajný a Rastislav Romančík, zapisovateľ Anna
Žiarová. Program bodov rokovania sa nedopĺňal, pretože sa išli prejednávať len body
programu v oznámení.

2. Schválenie dodávateľa na výmenu okien na budove ZŠ
Starosta predložil zastupiteľstvu tabuľku s porovnaním cien od firmy PA SYSTEM
International, s.r.o. a Slovaktual. Rozdiel v cene bol cca 3890 € v prospech firmy PA
SYSTEM.
Vyjadril svoje stanovisku ku ktorej firme sa by sa on priklonil. Slovaktual má dlhoročné
pôsobenie na trhu, dobrý servis, spokojnosť s namontovanými oknami aj jeho. Firma PA
SYSTEM nie je na trhu tak dlho, ale preferencie nie sú také vysoké ako u SLOVAKTUALU.
Potom otvoril rozpravu. Postupne sa vyjadrili všetci poslanci. Miroslav Krška sa spýtal na
firmu Eurojordán, ktorá má reklamu na Klube mladých. Starosta odpovedal, že je od nich
cenová ponuka, ktorá je drahšia ako PA SYSTEM, ale v ich neprospech hovorí, dlhé dodacie
lehoty, poškodené okná. Okná na škole treba vymeniť do konca prázdnin a podľa skúseností
domácností sú ich dodacie lehoty dlhé a preto z rozhodovania bola ponuka vylúčená. Mgr.
Milan Adamec poskytol informáciu o rozhovore s Ing. Janovcom zo Slovaktualu o zaručení
garancie na montáž a prevádzku. Zároveň poznamenal, že okná sa idú vymieňať na etapy
a bolo by dobré, keby sa postupná výmena uskutočnila od jedného dodávateľa, aby neboli
vymenené okná od rôznych výrobcov. Preferencie od iných obcí má Slovaktual priaznivé. Je
predpoklad, že firma Slovaktual sa udrží na trhu ďalej. Pre Slovaktual je výhodné aj to, že
firma vyrába okná v Pravenci, ktorý nie je od nás ďaleko a montážnici sú stále na trase.
Rastislav Romančík sa spýtal na Euro fondy ako to ovplyvní a aká bude rezerva v prípade
novej výzvy. Starosta odpovedal, cena celkovej rekonštrukcie sa zníži o sumu, ktorá bola
financovaná pred tým a celková rezerva na budúci rok môže byť okolo 70 tis. €. Všetko bude
záležať od ďalšieho vývoja ekonomiky.
Po diskusii starosta oznámil, že výber dodávateľa môže byť podľa kritérií verejnej obchodnej
súťaže, verejného obstarávania alebo osobitné podmienky podľa rozhodnutia kvalifikovanej
väčšiny zastupiteľstva. Na otázku Miroslava Kršku ohľadom firmy Eurojordán, tak túto firmu

nedoporučuje, pretože výroba je zdĺhavá, nepresná a my musíme vymeniť okná do konca
prázdnin.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo na výmenu okien firmu Slovaktual. Starosta sa zaviazal, že zajtra
(22.6.2010) zasiela objednávku obchodnému zástupcovi.

3. Príspevok do fondu solidarity
Na základe uznesenia 42/10 Informovať Obecné zastupiteľstvo o dohode obcí Turca
o poskytnutí príspevku na odstránenie škôd po povodniach v máji a v júni v regiónoch
juhovýchodného Slovenska do Fondu solidarity ZMOS starosta informoval zastupiteľstvo
o jednaniach na úrovni ZMOTU, kde neboli prijaté jednotné pravidlá. Každá obec sa môže
rozhodnúť nezávisle od seba. Ďalej spomenul § 2 ods. 3 písm. b) VZN obce č. 02/2007
o poskytovaní prostriedkov z rozpočtu obce a v zmysle § 7 zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách samosprávy v znení neskorších predpisov môže obec poskytnúť
prostriedky aj inej samospráve. Ďalej povedal, že tento príspevok je možné uhradiť z rozpočtu
obce na sociálne výdavky, kde je rozpočtovaný výdavok na rok 2010 v sume 2 tis. €, z
ktorého ešte neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Navrhol sumu cca 1 € na osobu, čo
v prípade počtu osôb na ktoré sú poukazované podielové dane na rok 2010 289 obyvateľov.
V skutočnosti máme 312 obyvateľov a navrhol sumu 300 €. Zároveň podotkol, že podielové
dane, ktoré obec dostala v mesiaci jún je 1036 €, spomenul aj okolité obce, kde je výpadok na
takej istej úrovni. Z čistej kolegiality, ale doporučuje poskytnúť tento príspevok, pretože
nikdy nevieme, či tiež v blízkej alebo budúcej dobe nebudeme potrebovať podobný
príspevok.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo sumu 300 € do fondu solidarity ZMOS – u.

4. Záver
Starosta poďakoval zastupiteľstvu za účasť.

Zapísal: Anna Žiarová

Overovatelia: Viliam Hajný

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

Rastislav Romančík .................................................
Vyvesené: 17.09.2010
Zvesené:

