Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ľubiša
konaného dňa 25.04.2018.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Jozef Sklenčár, starosta obce
Poslanci : Jozef Buršák, Ing. Alfonz Černega, Ing. Ján Džugan, Ing. Patrik
Hudák, Katarína Karšková, Vlasta Kridlová, Michal Petko
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. Agáta Černegová, zam. obce

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola uznášania schopnosti OcZ v zmysle § 12, ods. 7 zákona o obecnom zriadení
Schválenie programu OcZ
Určenie zapisovateľa, voľba pracovných komisií
Kontrola plnenia uznesení
Výstavba malej kompostárne – predloženie žiadosti, výška spolufinancovania projektu
obcou
7. Rôzne
8. Prijatie záverov
9. Ukončenie

Rokovanie:
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Jozef Sklenčár, starosta obce, privítal všetkých prítomných.
K bodu č.2
Kontrola uznášania schopnosti OcZ v zmysle § 12, ods. 7 zákona o obecnom zriadení
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 z celkového počtu 7, OZ je
uznášania schopné.
K bodu č.3
Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce predložil návrh programu OZ tak ako je uvedený v pozvánke, zmeny neboli
žiadne, poslanci OZ schválili program rokovania OZ v predloženom znení.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu 4.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Jozef Buršák, Michal Petko,
Návrhová komisia:
Ing. Algonz Černega, Ing. Ján Džugan, Vlasta Krídlová,
Zapisovateľka:
Ing. Agáta Černegová
Všetci navrhnutí boli jednohlasne do pracovných komisií zvolení.

K bodu č.5
Kontrola prijatých uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce, ktorý konštatoval, že uznesenia OZ sú
splnené , resp. v plnení.
Poslanci OZ zobrali informáciu z kontroly plnenia uznesení na vedomie jednohlasne.
K bodu č. 6.
Výstavba malej kompostárne - predloženie žiadosti, výška spolufinancovania obcou.
Starosta obce podal podrobnú informáciu ohľadne vybudovania malej kompostárne v obci ,
za účelom zhodnocovania BRKO., ako aj informáciu o podaní žiadostí o poskytnutie NFP
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Povinná výška
spolufinancovania 5% predstavuje sumu 7 299,20 Eur s DPH .
- Ing. Ján Džugan sa informoval o funkčnosti malej kompostárne, ako aj podmienkach
prevádzkovania,
- Na otázky zodpovedal starosta obce
K bodu č. 7.
Rôzne.
V tomto bode sa podrobnejšie diskutovalo a starosta informoval o :
- Uskutočnení Prvomájového sprievodu
- Organizácia Dňa matiek - na 13.5.2018 a zakúpenie darčeku pre každú matku
- Brigáda pri ukončení detského ihriska - domčeka - hojdačky na 26.5.2018
Poslanci OZ prednesené informácie o plánovaných aktivitách obce zobrali na vedomie
K bodu 8
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubiša .
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a)
1.
2.
3.

berie na vedomie
Zorganizovanie - prvomájový sprievod
Organizácia Dňa matiek - na 13.5.2018 a zakúpenie darčeku pre každú matku
Brigáda pri ukončení detského ihriska - domčeka - hojdačky na 26.5.2018

b) schvaľuje
1. Predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
Názov projektu: Výstavba malej kompostárne Ľubiša na zhodnocovanie BRKO
2. Výšku spolufinancovania projektu zo strany obce ako žiadateľa NFP t.j. 5% z
celkových oprávnených výdavkov projektu (145 984,04 EUR s DPH), čo predstavuje
sumu 7 299,20 EUR s DPH.
3. Deň matiek na 13.5.2018, zakúpenie darčeku pre každú matku a zároveň, aj náklady
s tým spojené

Hlasovanie:

za:

7

proti :

0

zdržal sa:

0

K bodu 9.
Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22,30 h.

Zapísala: Ing. Agáta Černegová
....................................................
starosta obce

Overovatelia:
Jozef Buršák
Michal Petko

........................................
........................................

