ZÁ PISN ICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lošonci,
konaného dňa 11.10.2017 o 18.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Lošonci
Prítomní: poslanci a hlavný kontrolór podľa prezenčnej listiny
zamestnanci obce podľa prezenčnej listiny
Program::
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
Oprava uznesenia k žiadosti o NFP na projekt „Obnova KD Lošonec“.
Rôzne
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a prítomných privítal zástupca starostu František Buchanec. Oboznámil
prítomných so skutočnosťou, že starosta obce Mgr. Juraj Rábara sa ospravedlnil, že sa nemôže
zúčastniť zasadnutia. Keďže starosta obce nebol prítomný, zasadnutie OcZ viedol zástupca starostu.
Za zapisovateľku určil Renatu Slobodovú a za overovateľov zápisnice určil poslancov Elišku
Štibranú a Miroslava Jurovatého.
Uznesenie č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
Návrh zástupcu starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Renatu Slobodovú a overovateľov
zápisnice Elišku Štibranú a Miroslava Jurovatého.
Uznesenie č. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 11.10.2017
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 11.10.2017
Hlasovanie: 3/0/0
Hlasovali: František Buchanec, Miroslav Jurovatý, Eliška Štibraná
2. Oprava uznesenia k žiadosti o NFP na projekt „Obnova KD Lošonec“
Ekonómka obce Renata Slobodová informovala prítomných o tom, že na základe Výzvy na
doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu „Obnova KD Lošonec“, ktorá bola
obci doručená do elektronickej schránky dňa 29.09.2017, je potrebné opraviť prílohu č. 7
Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa v súlade s podmienkami výzvy a Príručky
pre žiadateľa, t.j. zaslať nový výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva.
Poslanci si preštudovali žiadosť o NFP k projektu „Obnova KD Lošonec“, ktorá bola bola
31.03.2017 podaná osobne na Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Zaujímalo ich, či je
v projekte zahrnutá aj výmena strešnej krytiny na KD. V bode 7.2 ŽoNFP je uvedené, že v rámci
zateplenia je potrebné uskutočniť aj výmenu strešnej krytiny za novú prostredníctvom
pozinkovaného plechu. Poslanci zhodli sa na tom, že pri obnove KD je rekonštrukcia strechy

najdôležitejšia a bez tohto kroku nemá význam rekonštruovať budovu.
Uznesenie č. 37/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4- SC431-201719, na realizáciu projektu „Obnova kultúrneho domu Lošonec“, ktorý bude realizovaný obcou
Lošonec,
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5%. Výška celkového spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov je 7 727,67 EUR. Celkové oprávnené výdavky
projektu sú 146 825,77 EUR.
II. schvaľuje
1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4- SC431-201719, na realizáciu projektu „Obnova kultúrneho domu Lošonec“, ktorý bude realizovaný obcou
Lošonec,
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5%. Výška celkového spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov je 7 727,67 EUR. Celkové oprávnené výdavky
projektu sú 146 825,77 EUR.
Hlasovanie: 3/0/0
Hlasovali: František Buchanec, Miroslav Jurovatý, Eliška Štibraná
3. Rôzne
4.Interpelácie poslancov
Poslanec Miroslav Jurovatý navrhol teraz na jeseň umiestniť veľkokapacitné kontajnery na
komunálny odpad pri obecnom úrade z dôvodu kontroly aký druh odpadu do nich obyvatelia
vyvážajú. Ďalej sa informoval, kedy sa bude konať najbližšie zasadnutie OcZ. Ekonómka Renata
Slobodová sa vyjadrila, že určite do 15. decembra bude potrebné zvolať zasadnutie OcZ z dôvodu
schvaľovania rozpočtu na rok 2018 a nových VZN.
5. Diskusia
6. Záver
Zástupca starostu obce František Buchanec ukončil zasadnutie OcZ a prítomným poďakoval za
účasť.

Príloha k zápisnici: zoznam uznesení OcZ
V Lošonci dňa 11.10.2017
Zapísala: Renata Slobodová

Overovatelia:

v.r
Eliška Štibraná

v.r.
Miroslav Jurovatý

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lošonci zo dňa 11.10.2017
od č. 35/2017 po č. 37/2017
Uznesenie č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
Návrh zástupcu starostu obce na zapisovateľa z rokovania OcZ Renatu Slobodovú a overovateľov
zápisnice Elišku Štibranú a Miroslava Jurovatého.
Uznesenie č. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
návrh programu OcZ konaného dňa 11.10.2017
II. schvaľuje
program OcZ konaného dňa 11.10.2017
Hlasovanie: 3/0/0
Hlasovali: František Buchanec, Miroslav Jurovatý, Eliška Štibraná
Uznesenie č. 37/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
I. berie na vedomie
1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4- SC431-201719, na realizáciu projektu „Obnova kultúrneho domu Lošonec“, ktorý bude realizovaný obcou
Lošonec,
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5%. Výška celkového spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov je 7 727,67 EUR. Celkové oprávnené výdavky
projektu sú 146 825,77 EUR.
II. schvaľuje
1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4- SC431-201719, na realizáciu projektu „Obnova kultúrneho domu Lošonec“, ktorý bude realizovaný obcou
Lošonec,
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5%. Výška celkového spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov je 7 727,67 EUR. Celkové oprávnené výdavky
projektu sú 146 825,77 EUR.
Hlasovanie: 3/0/0
Hlasovali: František Buchanec, Miroslav Jurovatý, Eliška Štibraná
Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

