UZNESENIA
zo zasadnutia OZ obce Zbehy
konaného dňa 12.júna 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1.
Otvorenie zasadnutia.
2.
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
3.
Správa starostu obce a plnenie uznesení
4.
Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu obce za rok 2016
5.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016 a plán kontrolnej činnosti na
2.polrok 2017
6.
Záverečný účet obce za rok 2016
7.
Podanie žiadosti „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Zbehy IROP-PO4-SC431-201716“
8.
Podanie žiadosti pre Operačný program „ Kvalita životného prostredia OPKZP-PO1-SC111-201723 „ – ( zakúpenie kompostérov )
9.
Došlá pošta
10. Diskusia
11. Prečítanie uznesenia
12. Záver
Uznesením č. 9/2017
a. OZ berie na vedomie:
Overovateľov zápisnice: Mgr.Filová a Ing.Žákovič
Zapisovateľka: Alena Držíková
b. schvaľuje:
Návrhovú komisiu : Ing.Macho a p.Gudába
c. Konštatuje, že:
na rokovaní OZ je prítomných 8 poslancov, OZ je uznášania schopné
d. Schvaľuje:
Program rokovania OZ na 12.6.2017
Hlasovanie:
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesením č. 10/2017 OZ berie na vedomie:
Správa starostu obce a plnenie uznesení
.
Uznesením č. 11/2017 OZ berie na vedomie:
Stanovisko finančnej komisie k Záverečnému účtu obce za rok 2016
Uznesením č. 12/2017 OZ berie na vedomie:
správu hlavnej kontrolórky a stanovisko k Záverečnému účtu 2016.
Uznesením č.13/2017 OZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2017

Hlasovanie:
Za: 8
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesením č.14/2017 OZ schvaľuje:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:
za 8
proti 0
zdržali sa 0
Uznesením č.15/2017 OZ schvaľuje:
použitie prebytku rozpočtovaného hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 14.108,74 Eur.
Hlasovanie:
za 8
proti 0
zdržali sa 0
Uznesením č.16/2017 OZ schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom:
„Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Zbehy“
realizovaného v rámci výzvy
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program
s názvom
Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov
v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúra a adaptáciou
urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia
ovzdušia a hluku
s kódom výzvy
IROP-PO4-SC431-2017-16,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Zbehy a platným programom rozvoja obce
Zbehy,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 25 752,09,-€ rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Zbehy.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesením č.17/2017 OZ schvaľuje:
Predloženie Žiadosti o NFP na Ministerstvo životného prostredia SR v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1SC111-2017-23. Názov projektu: Kompostéry pre obec Zbehy. Celkový rozpočet projektu je 126.456,- Eur.
Výška celkového spolufinancovania projektu obcou Zbehy je 6.326,- Eur.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesením č.18/2017 OZ berie na vedomie:
Petíciu občanov obce Zbehy za vybudovanie chodníkov na ceste smerom na Andač.
Uznesením č.19/2017 OZ:
a) berie na vedomie oznámenie firmy Green energy Slovakia s.r.o. reštrukturalizácii firmy
b) schvaľuje odpísanie pohľadávky na nájomnom voči firme Green energy Slovakia s.r.o. v hodnote
6.085,82 Eur
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesením č.20/2017 OZ schvaľuje:
Použitie finančných prostriedkov na škodovú udalosť na dome smútku z rezervného fondu obce – v sume
maximálne 10tisíc Eur.
Hlasovanie:
za : 8
proti : 0
zdržali sa: 0
Uznesením č.21/2017 OZ schvaľuje:
Navýšenie prostriedkov na údržbu školskej kuchyne ZŠ Zbehy vo výške na 37.000,- €.
Hlasovanie:
za : 8
proti : 0
zdržali sa: 0
Zapisovateľka:
Alena Držíková
Návrhová komisia :
Ing.Macho
p.Gudába
Ing.Ivan Habiňák
Starosta obce

