Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čake
konaného dňa 26. apríla 2018
Prítomní:
Starosta obce: Ľudovít Viglaš
Poslanci OZ: Mgr. Ján Bučko, Bc. Emília Hanusová, Ľubomíra Sádovská, Anton Bielik
MVDr. Miloš Sádovský, Ing. Ján Remeň, Božena Šimčíková
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller - neprítomný
Občania obce: podľa prezenčnej listiny – 1

ROKOVANIE
K bodu č. 1 – Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, pán Ľudovít Viglaš. Privítal prítomných poslancov
a občanov konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné prítomní 7 poslanci.
Za overovateľov zápisnice určil pána poslanca Bielika a Bučku.
Za zapisovateľku pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú.
Oboznámil prítomných s program rokovania o ktorom dal hlasovať.
1. Otvorenie
2. Zberný dvor
3. Záver
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Anton Bielik
Za
Proti
Zdržal sa

X

Ján
Bučko
x

Emília
Ján
Hanusová Remeň
X

x

Ľubomíra Miloš
Sádovská Sádovský
x

x

Božena
Celkom
Šimčíková
X

7
0
0

K bodu č. 2 – Zberný dvor
Pán starosta informoval, že žiadosť o NFP na zberný dvor sa finalizuje. Projekt sa skladá
z dvoch časti zo stavebnej časti – výstavba zberného dvora a nákup technológie na
spracovanie zozbieraného odpadu. Termín na odovzdanie vypracovanej žiadosti je do
30.04.2018. Dnes bolo ukončené výberové konanie na zhotoviteľa. Celkové oprávnené
výdavky na projektu sú vo výške 406 099,24 Eur z čoho spolufinancovanie obce vo výške
5% predstavuje sumu 20 304,96 eur. Externý manažment však nie je možné zahrnúť do
celkových oprávnených výdavkov na projekt. V prípade, že budeme so žiadosťou úspešný,
obecné zastupiteľstvo o nákladoch na externý manažment bude rokovať.
Starosta predložil návrh uznesenia:
OZ schvaľuje:
Predloženie ŽoNFP resp. projektu, pričom ciele sú v súlade s platným programom rozvoja
obce a platným územným plánom obce na SO.
Názov projektu: „Zberný dvor Čaka“
Kód Výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov, pričom celkové oprávnené výdavky predstavujú 406 099,24 Eur
a spolufinancovanie obce z rozpočtu obce 20 304,96 Eur.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Anton Bielik
Za
Proti
Zdržal sa

X

Ján
Bučko
x

Emília
Ján
Hanusová Remeň
X

Ľubomíra Miloš
Sádovská Sádovský

x

x

x

Božena
Celkom
Šimčíková
X

7
0
0

Pán starosta poinformoval o úspešnosti projektov:
- Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Čaka, finančné prostriedky v sume
60 000,- Eur. Realizácia projektu od 21. mája 2018.
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Čaka – realizácia projektu posledný augustový
týždeň.

K bodu č. 3 – Záver

Pán starosta poďakoval poslancom a občanom za účasť na riadnom zasadnutí OZ,
rokovanie týmto ukončil.

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

Overovatelia: Anton Bielik
Ján Bučko

Zapisovateľka: Terézia Haulíková

U Z N E S E N I E č. 20
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE
konaného dňa 26. apríla 2018
Obecné zastupiteľstvo v Čake:

A. s ch v a ľ u j e:
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Predloženie ŽoNFP resp. projektu, pričom ciele sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a platným územným plánom obce na SO.
Názov projektu: „Zberný dvor Čaka“
Kód Výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov, pričom celkové oprávnené výdavky predstavujú 406 099,24 Eur
a spolufinancovanie obce z rozpočtu obce 20 304,96 Eur

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

