ZÁPISNICA
z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.2.2018 o 18.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach

Prítomní:
Neprítomní:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:

1.Otvorenie zasadnutia,
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania,
4. Vyjadrenie ku kandidátovi na voľbu prísediaceho 2018-2022 , vydanie osvedčenia,
5.Rozhodnutie PPA, Bratislava o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok –
Oplotenie cintorína
Opatrenie: 7, Podopatrenie: 7.2., Aktivita: 3 Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba
verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
6. Rozhodnutie PPA, Bratislava o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok –
vybudovanie chodníkov na hlavnej križovatke, parkovisko pred cintorínom, cesta ku kostolu
Opatrenie: 7, Podopatrenie: 7.2., Aktivita: 1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových
zastávok
7. Schválenie žiadosti o úver k Rozhodnutiam na opatrenia k bodu 5. a 6.,
8. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času,
9. Zmluva o dielo – Valentínsky ples 2019
10. Diskusia,
11. Návrh na uznesenie,
12. Záver.

Hlasovanie:

Za:3 Baco, Flimelová Mária, Petruš Jozef,
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
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1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý úvodom privítal
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, predsedu a členov návrhovej komisie
a konštatoval, že zasadnutia sa podľa prezenčnej listiny zúčastnili 3 poslanci, takže
zasadnutie je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie obecného zastupiteľstva bol zvolený Mária Flimelová, za
členov p.Baco Ľubomír a Petruš Jozef, za overovateľov zápisnice p. Petruš Jozef a Baco
Ľubomír, za zapisovateľku zápisnice bola určená Flimelová Mária
Hlasovanie:

Za: 3 Baco Ľubomír
Flimelová Mária
Petruš Jozef

Proti: 0

Zdržal sa:0

3.Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania
Predseda Okresného súdu Bánovce n/B nemal výhrady k navrhovanému kandidátovi Milanovi
Strempekovi ako kandidát na voľbu prísediaceho na Okresnom súde Bánovce n/B na roky 20182022.

4.Vyjadrenie ku kandidátovi na voľbu prísediaceho 2018-2022 , vydanie osvedčenia
Poslanci pristúpili k voľbe prísediaceho na Okresnom úrade Bánovce n/B na roky 2018-2022
a zvolili p. MILANA STREMPEKA, Otrhánky 242, 956 55.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Hlasovanie:

Za: 3 Baco Ľubomír
Flimelová Mária
Petruš Jozef

Proti: 0

Zdržal sa:0

3
Zároveň starosta obce vystavil OSVEDČENIE o zvolení menovaného do funkcie za našu
obec.
-

5. .Rozhodnutie PPA, Bratislava o schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok – Oplotenie cintorína v sume 32.324,11€
Opatrenie: 7, Podopatrenie: 7.2., Aktivita: 3 Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba
verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

Starosta obce predložil Rozhodnutie, ktoré sme obdržali 18.12.2017. Poslanci zobrali
uvedenú informáciu na vedomie.
Hlasovanie:

Za: 3

Baco Ľubomír
Flimelová Mária
Petruš Jozef

Proti: 0
-

Zdržal sa:0

6. Rozhodnutie PPA, Bratislava o schválení žiadosti o nenávratný finančný

príspevok – vybudovanie chodníkov na hlavnej križovatke, parkovisko pred
cintorínom, cesta ku kostolu v sume 91.193,87€
Opatrenie: 7, Podopatrenie: 7.2., Aktivita: 1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových
zastávok
Starosta obce predložil Rozhodnutie, ktoré sme obdržali 2.2.2018. Poslanci zobrali uvedenú
informáciu na vedomie.
Hlasovanie:

Za: 3

Baco Ľubomír
Flimelová Mária
Petruš Jozef

Proti: 0

Zdržal sa:0
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7. Schválenie žiadosti o úver k Rozhodnutiam na opatrenia k bodu 5. a 6.,
Starosta po prejednaní rozhodnutí s poslancami OZ následne dal hlasovať o možnosti
čerpania úveru pre obec k uvedeným rozhodnutiam 50% jeden projekt a 50% druhý projekt
(pre víťazného uchádzača, dľa zmlúv) nakoľko po celkovej realizácii projektu si budeme túto
platbu žiadať od PPA formou refundácie.
Hlasovanie:

Za: 3

Baco Ľubomír
Flimelová Mária
Petruš Jozef

Proti: 0

Zdržal sa:0

8.Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času

Pán starosta oboznámil poslancov s Dohodou o zabezpečení záujmového vzdelávania
v centre voľného času našich detí. Jedná sa o 6 detí na obdobie január až máj 2018 x 3€ za
každé dieťa x 5 mesiacov= 90€.

Za: 3 Baco Ľubomír

Hlasovanie:

Flimelová Mária
Petruš Jozef

Proti: 0

Zdržal sa:0

9.Zmluva o dielo – Valentínsky ples 2019
Starosta obce predložil Zmluvu o dielo na Valentínsky ples 2019, jedná sa o sumu 550€.
Hlasovanie:

Za: 3

Baco Ľubomír
Flimelová Mária
Petruš Jozef

Proti: 0

Zdržal sa:0
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10. Diskusia:
V rámci diskusie sa starosta obce poďakoval za prípravy Valentínskeho plesu 2018 prítomným
poslancom.

11.Návrh na uznesenie
Návrh predniesol starosta obce. K návrhu neboli podané pripomienky a následne bol
schválený.
12.Záver
Na záver starosta obce Ján Strempek poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
riadne zasadnutie OZ v Otrhánkach.
Overovatelia zápisnice: Baco Ľuboš
Petruš Jozef
Zapísala: Mária Flimelová

Vyvesené: 27.2.2018
Zvesené:

Ján Strempek
starosta obce

