UZNESENIE
č. 49 - 50/2019

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
zo dňa 17.07.2019

UZNESENIE č. 49 - 50 /2019
z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo
zo dňa 17.07.2019

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1) Určenie overovateľov, návrhovej komisie a zapisovateľky.
2) Schválenie ďalšieho postupu prác pri projekte Amfiteáter Dlhé Klčovo.

UZNESENIE č. 49/2019
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 17.07.2019 k schváleniu návrhovej
komisii a overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Návrhová komisia : Ing.Migaľová Iveta, Renáta Šarová, Ondrej Michalčo
2. Overovatelia:
Ján Migaľ , Ondrej Hric
Ľubica Zubková
Starostka obce

UZNESENIE č. 50/2019
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 17.07.2019 ku kontrole plnenia
uznesení.
A. Schvaľuje
1/ Použitie finančných prostriedkov na investičný účel obce – spolufinancovanie
Amfiteátra.

Ľubica Zubková
Starostka obce

Č .7/2019

Dňa: 17.07.2019

OBEC DLHÉ KLČOVO

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 7.
v zasadačke OcÚ

zasadnutia OZ , konaného dňa 17.07.2019

Prítomní:

Ľubica Zubková – starostka obce

Poslanci OZ:

Ing.Iveta Migaľová , Ondrej Hric
Ing. Ondrej Kulik, Ondrej Michalčo,
Renáta Šarová, Ján Migaľ, Ing. Juraj Gromina
Ing.Iveta Migaľová, Róbert Janok , Ján Hlavatý

Ospravedlnení:
Neospravedlnení:
Ostatní prítomní
Návrhová komisia:

Ing. Migaľová Iveta , Renáta Šarová, Ondrej Michalčo

Zapisovateľka :
Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci poslanci Obecného
zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov obecného
zastupiteľstva , je prítomných 9 poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 ods.7
zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznášania schopné.

Za overovateľov zápisnice menuje:

1.

Ján Migaľ

2.

Ondrej Hric

Program:
1) Otvorenie - určenie overovateľov, návrhovej komisie a zapisovateľky.
2) Amfiteáter - schválenie ďalšieho postupu prác.
3) Návrh na uznesenie , záver.
K bodu 1
Dnešné zasadnutie otvorila starostka obce Ľubica Zubková.
Starostka predložila program zasadnutia.
Do návrhovej komisie navrhla poslancov: Ing.Iveta Migaľová, Renáta Šarová , Ondrej
Michalčo
Za overovateľov zápisnice: Ján Migaľ, Ondrej Hric .
Starostka dala hlasovať za program zasadnutia, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.
Hlasovanie : Za
9 - hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti
0
Zdržal sa 0

K bodu 2
Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí OcZ starostka oboznámila poslancov so situáciou pri
projekte Amfiteáter. Obec získala finančné prostriedky z úradu vlády , projekt bol
vypracovaný a už aj vyúčtovaný v hodnote 10200,- €. Tieto financie sme už obdŕžali.
Vzhľadom na to , že sme predložili VO na dodávateľa stavby na kontrolu na úrad vlády
a ten nám ho neschválil z dôvodu nesúladu so žiadosťou, sme nútení buď skončiť
s projektom a vrátiť 10.200,-€, alebo urobiť nové VO . Musíme sa držať pôvodného projektu
a rozpočet doplniť tak ,aby bol v súlade so žiadosťou, ktorá bola podaná. Je možné , že sa
rozpočet navýši na cca 180.000,-€ čo je o 40. tíc viac. . Uviedla , že možnosti
dofinancovania projektu sú také , že 15.000,-€ sa nám zvýši z úveru z bytovky, 15.000,-€
nám vrátia za projektovú dokumentáciu za KD. Ostatné financie by sme pokryli z bežných
výdavkov. Ak chceme dodržať termíny musí sa VO urobiť do konca augusta a stavba musí
stáť do 31.12.2019.
Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu.
Rozprava k bodu 2
Ing. Migaľová – povedala, že bola na rokovaní so starostkou u pána prednostu vo Vranove
n/T ohľadom tohto projektu , nakoľko je to v rámci Akčného plánu okresu Vranov n/T.
Oboznámila sa so situáciou a odporúča ísť do tohto projektu. Tento projekt už mal
v minulom volebnom období odklad, tento je posledný termín, treba ho uskutočniť.
Ing. Gromina - povedal, že je treba ísť do VO a podľa toho sa uvidí aká bude spoluúčasť.
Šarová – povedala, že škoda prísť o dotáciu.
Ing. Gromina - povedal, že treba zvážiť na čo všetko potrebujeme financie. Treba
opravovať cesty, dokončiť záhradu Panny Márie, kanalizáciu. Projekt Amfiteátra je veľmi
drahý.
Janok R. – povedal, že aj keď skončíme s projektom nič nezískame , ale musíme ešte vrátiť
10200,-€ , tak by sme z dotácie a našich prostriedkov mohli projekt realizovať.
Migaľ- navrhuje, ak je nejaká možnosť, treba do toho ísť.
Starostka – povedala, že dá prepracovať rozpočet, tak aby ladil so žiadosťou a bude poslancov
informovať o koľko sa navýši. Starostka informovala o súčasnej k zadĺženosti.
Starostka dala hlasovať za použitie finančných prostriedkov na investičný účet obce –
spolufinancovanie Amfiteátra.
Hlasovanie : Za – 8 - Ing. Migaľová, Hric, Ing.Kulik, Michalčo,
Šarová , Migaľ , Hlavatý, Janok
Proti – 0
Zdržal -1 – Ing. Gromina
K bodu 3
Návrh na uznesenie predložila predsedníčka návrhovej komisie .
Starostka dala hlasovať za :
uznesenia č. 49 /2019 Za – hlasovali všetci prítomní poslanci ,
Proti – 0

Zdržal sa - 0
uznesenie č.50/2019 : Za – 8 - Ing. Migaľová, Hric, Ing.Kulik, Michalčo,
Šarová , Migaľ , Hlavatý, Janok
Proti – 0
Zdržal -1 – Ing. Gromina
Starostka obce sa na záver poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila dnešné
zasadnutie.
Overovatelia:
Ján Migaľ

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

Ondrej Michalčo

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

Ľubica Zubková
Starostka obce
Dlhé Klčovo
Dňa : 17.07.2019

