ZÁPISNICA z mimoriadneho OcZ – 10.06.2019 (7. zasadnutie)
1.

Otvorenie zastupiteľstva
Po zahájení a otvorení OcZ sa konštatovalo, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnila sa p. poslankyňa: M.
Kňazíková

2.

Schválenie pro gramu rokovania OcZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený program 7. mimoriadneho rokovania obecného
zastupiteľstva

Hlasovanie: Všetci ZA

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku sa určila: p. Erika Knižková
Za overovateľov zápisnice sa určili páni poslanci: Kamil Košík, Miroslav Pôbiš

Hlasovanie: Všetci ZA

4.

Schválenie úveru na prefinancovanie stavby „Rekonštrukcia zdroja
tepla a stavebné úpravy ZŠ Beňuš“
Žiadosť p. Vojtkovej konateľky firmy ECOWOOD SLOVAKIA, s.r.o. bola poslancom poslaná
spolu s pozvánkou na zastupiteľstvo.
Pani starostka upresnila cieľ a zámer projektu a fakt, že projekt bol už schválený poslancami a aj
VO prebehlo a schválené fin. prostriedky dostaneme z Ministerstva ŽP SR z operačného
programu – Kvalita životného prostredia, Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá
výzvu vyhlásila.
p. poslanec Pôbiš bol zásadne proti vykurovaniu štiepkou, „bolo by prehodnotiť túto možnosť aj
napriek schváleniu projektu zastupiteľstvom“.
p. Kovalčík mal k tomu poznámku, že v súvislosti s vykurovaním iba štiepkou bude
v budúcnosti zrejme problém, ale s alternatívou kúrenia peletami, to je prijateľné. Spôsob
financovanie tiež nie je celkom štandardný a bežný čo sa týka postupu od firmy, ktorá by daný
projekt realizovala. Na druhej strane, vykurovanie školy ak sa nezrealizuje už schválený projekt
je dá sa povedať do budúcnosti ohrozené.
Poslanci sa nakoniec zhodli, že by bolo dobré aby bol prizvaný na OcZ aj zástupca firmy
ECOWOOD a bližšie vysvetlil technológiu vykurovania, pani starostka ho prizvala.
p. Vojtko zástupca firmy ECOWOOD, popísal technológiu vykurovania a vysvetlil spôsob
prevádzky pecí – že sú štandardne univerzálne kotly aj na štiepku aj na pelety, čo je aj v tomto
našom prípade.
Čo sa týka financovania p. Vojtko vysvetlil, že je ťažké, až dá sa povedať nemožné, aby
súkromná firma dostala na takýto druh projektu úver z banky. Úver by bol prekleňovací,
z dôvodu splatnosti faktúr.
Pani kontrolórka sa vyjadrila, že aj iné obce si berú takýto typ úveru a nie je s tým vôbec žiadny
problém.
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Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš schvaľuje:
1. Prijatie úveru vo výške 293 039,18 EUR u veriteľa ktorým je Prima banka Slovensko,
a.s. IČO: 31575951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, zapísaná v obchodnom
registri OS Žilina, vložka č. 148/L pre investičnú akciu „Rekonštrukcia zdroja tepla
a stavebné úpravy ZŠ Beňuš“
2. Zmenu rozpočtu na rok 2019 z dôvodu investičnej akcie „ Rekonštrukcia zdroja tepla
a stavebné úpravy ZŠ Beňuš“

Hlasovanie:
ZA: Gondová, Kaclík, Košík, Kovalčík, Srnka, Škôlka, Vraniaková
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: Pôbiš

Uznesenie sa prijalo

5.

Schválenie projektu, vybudovanie domov pre seniorov v časti
Pohančiská
Pani starostka oboznámila poslancov a prítomných hostí (obyvateľov časti Pohančiská)
s navrhovaným projektom. Hostia mali otázky ohľadom sietí čo sa tohto projektu týka
a postupom obce ako to bude s pripojením na ne. Obyvatelia časti Pohančiská sa boja tohto
projektu, hlavne aj čo sa týka obecných komunikácií v tejto časti obce, pretože už teraz je tam
pomerne veľký ruch. Po dlhej rozprave sa dospelo k návrhu na preformulovanie návrhu na
uznesenie a to v znení:
Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš doporučuje:
Vyzvať žiadateľa o výstavbu Domova sociálnych služieb na predloženie štúdie, ktorú
odprezentuje na verejnom stretnutí občanov.

Hlasovanie: Všetci ZA

6.

Rôzne:
p. poslanec Pôbiš požiadal o kontajner na sklo do časti Pohančiská. P. starostka prisľúbila.
p. Kovalčík mal otázku ohľadom pokazeného trambusu, čo s tým. P. starostka informovala, že
je pokazená spojka a že sa kúpi buď spojka, alebo prípadne ojazdené vozidlo. P. Pôbiš mal
poznámku, či je efektívne aby sa investovalo do starého auta.
p. Kaclík mal otázku ohľadom cesty vo Filipove, či sa jamy nezaplátajú? P. starostka - nedalo sa
to realizovať, nemohlo sa, bolo potrebné aby sme cestu pripravili a jamy vyrezali na vlastné
náklady.
p. Gondová sa spýtala, či nie je možné spojiť škôlku na Beňuši a v Braväcove, aby sa
preklenulo letné prázdninové obdobie. P. kontrolórka informovala, že nakoľko sú dvaja
zriaďovatelia škôlok, nie je to možné.
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7.

Diskusia:
p. Kovalčík ako predseda RŠ informoval, že dnes (10.07.2019) prebehla voľba na pozíciu
riaditeľa ZŠ Beňuš. Opätovne bola zvolená p. Ing. Bartoňková na 5. ročné funkčné obdobie.

Záver:
Pani starostka poďakovala prítomným poslancom a ostatným zúčastneným za účasť na
7. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 10.07.2019.
Celý záznam z rokovania OcZ je možné si stiahnuť na vlastný USB kľúč pri požiadaní
na obecnom úrade v Beňuši.
Zápisnica napísaná dňa: 10.07.2019

Podpisy:
Zapisovateľ/ka:

Starostka: _________________

__________________

Dátum:

Dátum:

Overovateľ: _________________

Overovateľ:__________________
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