
Vážení občania,

Váš list, zo dňa 13.06.2014, sme prerokovali na 33. zasadnutí OZ, konanom dňa 18.08.2014
a zaujímame k nemu toto stanovisko prítomných poslancov OZ a starostu obce:

Pozorne sme si prečítali Vami podpísaný list, adresovaný starostovi a poslancom obce
Benkovce. Pre pochopenie konania obce vo veciach, ktoré sú predmetom listu úvodom uvádzame
niekol'ko skutočností:

1/ v roku 2011 prevzalo súčasné vedenie obce záväzky vo forme neuhradených faktúr za roky 2007 -
2010 vo výške 89.373,36 €. Za obdobie rokov 2011- 2014 obec uhradila z uvedenej sumy 88. 078,62
€, zostatok záväzkov k 18.8.2014 je teda 1.294,74 €.

2/ mimo neuhradených faktúr bolo treba uhradiť finančné požiadavky dodávateľovi elektrickej
energie, firme Slovakia Energy. Za obdobie rokov 2011 a 2012 sme tak uhradili spomínanej firme
celkom vyše 36 tisíc eur! Fakturácia dodanej energie sa v predchádzajúcom období nerobila a ani jej
úhrady. Znie to divne, ale bolo to tak! Mali sme obrovské problémy s vyrovnaním dlhu dodávatelovl,
ku ktorému prešla obec na základe podpisu zmluvy Ing. Jozefom Telepunom. Niekol'kokrát bola
prerušená dodávka elektrickej energie pre OcÚ. Pre porovnanie uvádzam, že od prechodu k VSE
platíme ročne 10 tisíc eur!

3/ obci hrozila exekúcia zo strany ČSOB, od ktorej Ing. Jozef Telepun, ako starosta obce, zobral
v roku 2007 úver na výstavbu tzv. tepelného hospodárstva obce (2 kotly na drevnú štiepku
o celkovom výkone 180 kW ) vo výške vyše 84 tisíc eur. Úver obec nesplácala, preto sme rokovaním
s bankou museli pristúpiť na splátkový kalendár, ktorý je rozvrhnutý na dve etapy. Do roku 2025
obec spláca mesačne po 500,- €. Po tomto roku bude treba splatiť ešte 32 tisíc eur.

4/ v roku 2008 (starosta Ing. Jozef Telepun), získala obec Benkovce dotáciu z Enviromentálneho
fondu SRvo výške vyše 136 tisíc eur určenú na výstavbu tzv. tepelného hospodárstva obce (2 kotly
na drevnú štiepku o celkovom výkone 180 kW). Vyšetrovaním Prezídia PZ v Bratislave bolo zistené,
že obec Benkovce sa dopustila dotačného podvodu. V danej veci bolo vznesené obvinenie voči
konkrétnym osobám, následne sa konalo v máji 2014 súdne pojednávanie, ktoré nie je ukončené.
Enviromentálny fond SR požiadal listom obec Benkovce o vrátenie dotácie v plnej výške. Obec
Benkovce dala do výstavby tzv. tepelného hospodárstva sumu v celkovej výške 228 tisíc eur (vyše 8
tisíc eur sú jej vlastné financie)! Ak teda niekto hovorí o výhodnosti kúrenia drevnou štiepkou
v našej obci, nech si spočíta návratnosť tejto investície, nehovoriac o ďalších problémoch spojených
s týmto dielom (súdny spor obce s Pulíkom ako dodávateľom, náklady spojené so súdnym sporom,
kvalita dodávanej štiepky a jej vplyv na spaľovaci proces, údržba a poruchy zariadenia ako aj náklady
s tým spojené). Treba si uvedomiť dôležitú skutočnosť, že následky dotačného podvodu budú

sprevádzať obec v budúcnosti pri posudzovaní našich žiadostí o dotácie.

OZ obce, v máji 2014 rokovalo o tejto situácii (bol pozvaný aj Ing. Jozef Telepun, ktorý sa
rokovania nezúčastnil). OZ prijalo uznesenie o trestnoprávnej zodpovednosti voči neznámej osobe,
ktorá mala spôsobiť obci škodu. Je treba vedieť, že ročný bežný príjmový rozpočet obce sa pohybuje
na úrovni 250 tisíc eur. Žiť nad pomery si nemôžeme dovoliť! Vyššie uvedené skutočnosti bránia
rozvoju obce, obec platí za chyby z minulého volebného obdobia, to treba jasne deklarovať. Tieto
problémy ovplyvnia jej rozvoj v ďalšom období, odhadujeme to na ďalších 10 rokov. Za sumu, ktorú
obec vložila do tzv. tepelného hospodárstva (228 tisíc eur), by sa dal položiť asfaltový koberec
hrúbky 4 cm o rozlohe 15 833 m2

, (pri cene 14,40 € / rrr'), čo je približne 3,2 km miestnej
komunikácie! Dlžka našich miestnych ciest je približne 1,5 km.

Vo vedení obce si uvedomujeme, že riešenie, ktoré sme zvolili pri oprave uličky nie je
ideálne, je limitované finančnými možnosťami obce. Toto je vysvetlenie, prečo sme opravu uličky



robili takýmto spôsobom. Je nám jasné, že toto vysvetlenie nebude pochopené všetkými občanmi.
Poškodenú cestu sme dostali do vienka v oveľa horšom stave než je teraz, to tvrdíme. Bola plná dier,
v čase dažďov ste sa sťažovali, že vám voda, blato špliechajú na domy. Autá mali problém prejsť cez
uličku. Mimochodom, prečo ju vtedy nedal opraviť bývalý starosta obce ako tam bývajúci občan?
Odpovedzte si sami. Navozená drvina mohla byť jemnejšia, súhlasíme, avšak jej výber sme nemohli
ovplyvniť. Možno si niektorí z Vás nevšimli, ale drvina bola povalcovaná vaicom a to 3x. Iste sa dá na
vylepšení kvality cesty popracovať aj Vami navrhovaným spôsobom. Veríme, že cestu dáme do
solídneho stavu pred dokončením kostola.

Pokiaľ sa týka skládok za záhradami - sme toho názoru, že je to vizitka občanov obce a nie
starostu a poslancov OZ. Nie je predsa možné, aby obec upratovala neporiadok, ktorý spôsobujú
konkrétni občania obce. Obec sa stará o poriadok vo svojich rajónoch a pozemkoch, ktorých je
vlastníkom. Potok, na ktorý poukazujete, patrí do správy SPF. Napriek tomu mu venujeme
pozornosť podľa našich možností a konkrétne v minulom roku sme ho čistili. Porovnajte si
fotografický dokument uvedený na webovej stránke obce, dotýkajúci sa neporiadku za MŠ a za
sociálnymi domami v uplynulom volebnom období a teraz. Netvrdíme, že je všetko v najlepšom
poriadku, chceme iba, aby ste reálne zvažovali a rozlišovali neporiadok spôsobený občanmi.
Pripomíname Vám požiar za Vašimi záhradami v minulom roku, kedy horel odpad, (konkrétne piliny)
za Vašimi záhradami, ktorý ste sami hasili! K tomu ešte otázka, na ktorú možno nájdete odpoveď
medzi sebou - kto to dal vykopať jamy okolo Ondavy, aby tam mohli nezodpovední občania sypať
rôzne odpady? Bolo to taktiež v minulom volebnom období.

Problém vidíte aj v zbere tetrapakových obalov. Stotožňujeme sa s ním. Vývozca požaduje
od obce za jeden vývoz 80,- eur. Odmietli sme to, pretože by sme museli zvýšiť poplatok pre
občanov obce. Ak bude väčšinový názor za zvýšenie poplatku, ktorý sa prejaví vo VZN obce, dá sa
o tom v budúcom období uvažovať. Teraz odporúčame občanom dávať tetrapakové obaly zrolované
do smetných košov.

Vážení občania ,porovnávate dosiahnuté výsledky našej obce s okolitými obcami - prosíme,
porovnávajte aj problémy, ktoré sme na začiatku tohto volebného obdobia dostali. Zistíte, že
v ukazovateli zadlženosti sme boli na poprednom mieste, ak nie na prvom!

Nuž a na záver - berieme od občanov kritiku, ktorá je opodstatnená, nie je zmanipulovaná,
nenávistná, nie je vedená účelovo. Istotne sa dalo pre našu obec v tomto volebnom období urobiť
viac, nebyť problémov, ktoré nespôsobilo súčasné vedenie obce. Obec zápasí s problémami
z minulého volebného obdobia, ktoré ju budú sprevádzať ešte dlho. Uviedli sme ich iba niekoľko
a súdny občan nech si urobí názor a záver. Za pozornosť Vám ďakujeme.

V Benkovciach, dňa 18.08.2014

Ing. Jozef Lancoš, starosta obce
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