OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
Číslo: OZ/2015-6

Veľké Lovce 26.10.2015

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
22. 10. 2015 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM

1.
2.
3.

ROKOVANIA

Otvorenie zasadnutia
Verejné osvetlenie – príloha k žiadosti o NFP – doplnenie
Záver

ROKOVANIE
Prítomní – 9, viď prezenčnú listinu, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – 0
Neospravedlnení poslanci – 0

K bodu l – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“/ otvoril a viedol starosta obce
Ing. Libor Kráľ.
Privítal prítomných a oznámil, že OZ bolo zvolané podľa §-u 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení na dnešný deň.
Starosta skonštatoval, že podľa priloženej prezenčnej listiny je prítomných 9 poslancov.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Oboznámil prítomných s programom dnešného zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Verejné osvetlenie – príloha k žiadosti o NFP - doplnenie
3. Záver
Hlasovania sa zúčastnilo 9 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne:
za – 9 poslancov, proti – nikto, zdržal sa hlasovania – nikto. Predsedajúci skonštatoval, že program
zasadnutia bol schválený jednohlasne v uvedenom znení a bude sa podľa neho riadiť dnešné
zasadnutie OZ.
Predsedajúci predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
1. Ing. Adriana Benyusová, 2. Ing. Anna Krajčovičová, 3. Mgr. Marek Šafár– poslanci OZ.
Nikto nemal pripomienky k zloženiu návrhovej komisie, dal hlasovať: za – 9 poslancov, proti –
nikto, zdržal sa hlasovania – nikto. Predsedajúci konštatoval, že návrhová komisia bude pracovať v
uvedenom zložení.
Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: Filip Mihók a Ing. Mário Melichárek – poslanci
OZ.
Za zapisovateľku určil Bc. Simonu Habrmanovú – pracovníčku obecného úradu.

K bodu 2 – Verejné osvetlenie – príloha k žiadosti o NFP – doplnenie
Starosta obce zvolal obecné zastupiteľstvo na základe upresnenia predošlého uznesenia, resp.
doplnenia jednotlivých bodov uznesenia.
Schválenie uznesenia :

U Z N E S E N I E č. VI/ 2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 22.10. 2015 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Lovce:

A s ch v a ľ u j e
•

predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľké Lovce, ktorý je
realizovaný obcou Veľké Lovce,

•

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

•

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.

….............................................
Ing. Libor Kráľ
starosta obce

Overovatelia zápisnice – Ing. Mário Melichárek
Filip Mihók

Zapísala – Bc. Simona Habrmanová
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…...............................

