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Zápisnica č. 4/2021

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zavare
konaného dňa 07.07.2021

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ZAVAR
------------------------------------------------------------------------------Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zavare
konaného dňa 07.07.2021
-------------------------------------------------------------------------------Počet poslancov obecného zastupiteľstva:
Prítomní : starosta obce
poslanci OZ
kontrolórka obce
zapisovateľka
pracovníci OcÚ
občania obce
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce
Bc. Lukáš Sochor. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné, nakoľko
bolo prítomných 9 poslancov OZ. Poslanec J. Šottník sa dostavil s omeškaním
tri minúty. Poslanci Ing. M. Dobrovodský, D. Turanský a poslankyne Ing. D.
Benešová, Ľ. Dobrovodská so šesťminútovým omeškaním.
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa konalo v svadobnej miestnosti kultúrneho
domu.
Poslanci D. Turanský, J Šottník a poslankyne Ing. D. Benešová, Ľ. Dobrovodská
nemali počas zasadnutia OZ prekryté dýchacie cesty.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu
3. Schválenie uznesenia k podanej žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu
parku v centre obce
4. Záver
1. Za zapisovateľku bola určená pani Iveta Šéryová
Overovatelia zápisnice: PaedDr. Zuzana Moncmanová Phd.,
Peter Stúpala

2. Schválenie programu dnešného OZ
Bolo navrhnuté
U z n e s e n i e č. 46/2021
---------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Schvaľuje
program dnešného OZ
Hlasovanie (prítomných 9 poslancov):
Za – 9
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie bolo prijaté

3. Schválenie uznesenia k podanej žiadosti o poskytnutie NFP na
realizáciu parku v centre obce
Bolo navrhnuté
U z n e s e n i e č. 47/2021
---------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Schvaľuje
• Predložiť ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Nová zelená
infraštruktúra a adaptácia urbanizovaného prostredia na zmenu
klímy obci Zavar“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC4312021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce
a platným plánom Hospodárskeho rozvoja obce;
• zabezpečiť realizáciu projektu v súlade s podmienkami pomoci;
• zabezpečiť finančne prostriedky na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 23.504,40 € (maximálna možná miera
spolufinancovania)

• zabezpečiť financovane prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce,

Hlasovanie (prítomných 9 poslancov):
Za – 8 poslancov Ing. Benešová, Dobrovodská Ľubomíra, Ing. Dobrovodský, Mgr. Juhás
Ing. Malovcová, PaedDr. Moncmanová Phd., Stúpala, Turanský
Proti – 1 poslanec Šottník
Zdržal sa – 0
Uznesenie bolo prijaté

Starosta obce Bc. Lukáš Sochor zasadnutie OZ ukončil a poďakoval všetkým
prítomným za účasť.

Zápisnica napísaná, prečítaná a podpísaná.

Overovatelia: .................................................
.................................................
Bc. Lukáš Sochor
starosta obce
Zapísala: Iveta Šéryová

