ZÁPISNICA Z OcZ – 09.05.2018 (27. 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 p.poslanec: Martin Kovalčík

2. Schválenie programu rokovania OcZ
Zastupiteľstvo schvaľuje predložený program 27. mimoriadneho rokovania obecného
zastupiteľstva

Hlasovanie: Všetci ZA

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa sa určila: Erika Knižková
Za overovateľov zápisnice sa určili p. poslanci: Martin Gonda, Juraj Škôlka

Hlasovanie: Všetci ZA

4. Schválenie zmien v rozpočte k 30.4. 2018
Pán poslanec Tomáš Srnka ohľadom inštalácie kamerového systému poznamenal, že je
potrebné vypracovať smernicu k zmene zákona o ochrane osobných údajov. Tiež sa opýtal na dôvod
navýšenia rozpočtu na kamerový systém, čo mu bolo vysvetlené, že je to potrebné z dôvodu obnovy
wifi siete v obci Filipovo a Gašparovo a následné inštalovanie kamier.

OcZ obce Beňuš schvaľuje: predložené zmeny v rozpočte k 30.4.2018 bez výhrad.
Schválené zmeny sú prílohou tejto zápisnice.

Návrh zmien pripravila pani ekonómka Ľ. Šperková, pánom poslancom boli zaslané podklady.
Nikto nezaslal pripomienky.
Hlasovanie: Všetci ZA

5. Schválenie zapojenia sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok – Zberný dvor
v obci Beňuš
Pani starostka uviedla, že je potrebné k zapojeniu sa do výzvy predložiť aj výpis
z uznesenia, ktorý sa pripojí k zaslanej žiadosti dodatočne. K tejto výzve bolo potrebné schváliť
aj kúpu pozemkov a vziať pozemky do prenájmu, to sa už riešilo na predchádzajúcom 25.
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zasadnutí. Pani starostka ešte priblížila o čo sme vo výzve žiadali.
OcZ obce Beňuš podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje:
 Zapojenie obce Beňuš do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného
prostredia, kód výzvy – OPKZP-PO1-SC111-2017-33 s projektom „Zberný dvor v obci
Beňuš“
 Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške
max. 17 115,06 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu max. 342 301,19 EUR
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
 Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Zberný dvor by mal byť zriadený za obecnými garážami, kde sme kupovali pozemky. Do
vyhlásenej výzvy sa chceme zapojiť a žiadať vlečku za traktor, samochodný kontajnerový nosič,
plošinovú váhu, kontajnery.

Hlasovanie: Všetci ZA

6. Rôzne – vymáhanie pohľadávky za nezaplatený nájom vo výške 1345,38€ od
Petra Faťuna v exekučnom konaní
Pani ekonómka Ľ. Šperková požiadala o odpísanie pohľadávky vo výške 1345,38 €,
Petra Faťuna z dôvodu nevymožiteľnosti nakoľko p. Faťun sa nezdržiava na Slovensku ani
nemá žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok. Pani Šperková mu posielala aj upomienku, na
ktorú ale nereagoval. Páni poslanci skonštatovali, že pohľadávka sa nesmie len tak odpísať a je
potrebné ju súdne vymôcť, cez súdneho exekútora.
OcZ obce Beňuš doporučuje: aby čiastka 1345,38 € bola vymáhaná od Petra Faťuna,
bytom ŠLN 13, 977 01 Brezno v exekučnom konaní.
Hlasovanie: Všetci ZA

Záver:
Pani starostka poďakovala prítomným poslancom a ostatným zúčastneným za účasť na
27. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva ktoré sa konalo dňa 09.05.2018.
Celý záznam z rokovania OcZ je možné si stiahnuť na USB kľúč pri požiadaní na
obecnom úrade v Beňuši.
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Zápisnica napísaná dňa: 09.05.2018

Podpisy:
Starosta/ka: _________________

Zapisovateľ: __________________

Dátum:

Dátum:

Overovateľ: _________________

Overovateľ: __________________
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