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Beluša, 12.10.2021
Mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva (OZ) sa konalo z dôvodu schválenia
predloženia žiadosti na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
Piate zasadnutie OZ v Beluši v roku 2021 sa
konalo v mimoriadnom termíne – v pondelok 11.
októbra 2021 a zúčastnilo sa ho 11 poslancov.
Priamy prenos z rokovania bolo možné sledovať
naživo cez kanál youtube a záznam je prístupný na
oficiálnom webovom sídle obce.
Po
kontrole
plnenia
uznesení
zo
septembrového zasadnutia OZ v Beluši nasledoval
hlavný bod rokovania obecného zastupiteľstva.
Opakovane bol predložený návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v súlade s výzvou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na zvýšenie
kapacít infraštruktúry materských škôl.
Projekt s názvom "Materská škola Beluša - časť Hloža, zvýšenie kapacity a podpora
inkluzívneho“ spočíva v nadstavbe a zateplení hospodárskeho pavilónu elokovaného
pracoviska Materská škola Beluša – Hloža, čím by sa zvýšila kapacita materskej školy o 25
detí. Súčasťou návrhu stavebnej časti je prestavba bývalej kotolne na telocvičňu pre deti.
Predmetom žiadosti je aj vybavenie interiéru nábytkom. Celková výška oprávnených
nákladov predstavuje výšku 409 902,31 €, pričom obec bude projekt spolufinancovať
z vlastných zdrojov 5%, t. j. 20 495,12 €. Celkové predpokladané výdavky pred verejným
obstarávaním predstavujú sumu 631 470,38 €, t. j. obec Beluša okrem 5 % spolufinancovania
uhradí z obecného rozpočtu sumu takmer 222 tisíc €. Poslanci OZ podanie žiadosti
v predloženom návrhu schválili.
Obec Beluša podala počas minulého, resp. tohto roka, okrem iných, žiadosti
o schválenie projektov, ktoré by boli hradené predovšetkým z finančných prostriedkov mimo
obecného rozpočtu. Výzva Ministerstva hospodárstva SR sa týkala budovania
elektronabíjacích staníc. Obec Beluša nebola úspešná v žiadosti. Na Environmentálny fond
SR obec podala dve žiadosti- obnova budovy bývalej školskej jedálne a dodanie kompostérov
do rodinných domov – v oboch žiadostiach obec nebola vybratá medzi úspešnými
uchádzačmi.
Podrobnejšie informácie budú prístupné v zápisnici zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Beluši zo dňa 11.10.2021, ktorú nájdete na oficiálnom webovom sídle obce
www.belusa.sk .
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