ZÁPISNICA Z OcZ – 18.10.2017 (23. mimoriadne zasadnutie
OcZ)
1. Otvorenie zastupiteľstva
Po zahájení a otvorení OcZ sa konštatovalo, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, ospr. sa pán poslanec Michal Farárik

2. Schválenie programu rokovania OcZ
Zastupiteľstvo schvaľuje predložený program 23. mimoriadneho rokovania obecného
zastupiteľstva

Hlasovanie: Všetci ZA

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa sa určil Jozef Srnka
Za overovateľov zápisnice sa určili poslanci Martin Kovalčík a Anna Kánová

Hlasovanie: Všetci ZA

4. Zapojenie sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok
Pani starostka konštatovala, že sme sa touto problematikou zaoberali na predošlom
zastupiteľstve (uznesenie č. 261/2017), ale tam sme ešte nemali informáciu o tom, že DPH nie
je oprávneným nákladom (z pohľadu výzvy), túto informáciu sme sa dozvedeli neskôr, jednal
o tom aj ZMOS – na ministerstve, ale nepodarilo sa to zmeniť. Ministerstvo dostalo
upozornenie od komisára EU, že DPH nemôže byť oprávneným výdajom (nákladom), pretože,
keď niečo budujeme (Kanalizáciu) a potom sa za to budú vyberať poplatky, vráti sa nám DPH
v platbách za vodné aj stočné. Starostka navrhla viac riešení, že by sme to robili cez naše s.r.o.,
alebo by to robila zahraničná firma (tá platí daň v zahraničí), alebo by sme sa stali platcami
DPH ... do výzvy sa chceme zapojiť napriek tomu, že sa jedná o zadĺženie obce, aby sme
uspokojili našich občanov ... pán starosta Gonda konštatoval, že by sme si museli zobrať úver
od banky na cca 315 000€ pre celý projekt, pani starostka konštatovala, že ak by sme robili len
vetvu „Beňuš“ bolo by to 162 000€ (5% spolufinancovanie), pani starostka konštatovala, že
zmluva sa dá zrušiť, v prípade problémov preplácania 5%, pán Gonda navrhol robiť kanalizáciu
postupne, akciami do 2 000 000€; pán Lilko konštatoval, že nemáme na vode žiadny zisk a po
vybudovaní kanalizácie by sme nemali tiež (pán Gonda konštatoval že zisk by bol o 100 rokov);
Ak by sa zobral úver, tak len taký aký by sa dal zvládnuť – konštatovala pani starostka
a pán poslanec Gonda. Pani starostka konštatovala, že len za žiadosť ku výzve sa zaplatí 2 000€.
Pán poslanec Kovalčík konštatoval, že ak to nie je záväzné tak by sme to mali schváliť a mali by
sme sa do výzvy zapojiť.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš
a) súhlasí so zapojením sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácie IROP-PO4SC421-2017-19 na vybudovanie kanalizácie v obci Beňuš
b) schvaľuje 5% výšku spolufinancovania na projekt
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c) schvaľuje úhradu DPH pri realizácii projektu. Úhrada DPH bude krytá komerčným úverom.
d) v prípade, že bude obcou podaný projekt „Beňuš – Kanalizácia a ČOV“ vo „Výzve
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou
vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácie IROP-PO4-SC421-2017-19“ schválený, obec
Beňuš požiada Daňový úrad o registráciu za platcu DPH
Hlasovanie: Všetci ZA
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš ruší uznesenie č. 261/2017 prijaté dňa 13.9.2017 na 22.
zasadnutí OcZ

Hlasovanie: Všetci ZA

Záver
Starostka obce poďakovala prítomným poslancom a ostatným zúčastneným za účasť na
23. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva ktoré sa konalo dňa 18.10.2017.
Celý záznam z rokovania OcZ je možné si stiahnuť na USB kľúč pri požiadaní na
obecnom úrade v Beňuši.

Zápisnica napísaná dňa: 19.10.2017

Podpisy:
Starosta/ka: _________________

Zapisovateľ: __________________

Dátum:

Dátum:

Overovateľ: _________________

Overovateľ: __________________
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