Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 16.7.2021

Zápisnica s uznesením
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa
16.7.2021 o 10,30 hod. v Obradnej miestnosti Obecného úradu v Nemeckej
Prítomní:
starosta obce: Branislav Čižmárik
poslanci:
Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Peter Marčok, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik
hlavný kontrolór obce: Mgr. Michal Vetrák
zapisovateľka: Ing. Alexandra Barlová
Ospravedlnení: Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD., Ing. Ľubomír Kubuš
Hostia:

---

Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce
p. Branislav Čižmárik. Konštatoval, že je prítomných 5 z 9 poslancov a teda Obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Ing. Jozefa Klimenta a za členov
návrhovej komisie p. Ing. Jána Môcika a p. Petra Marčoka.
Za zapisovateľku zápisnice navrhol určiť p. Ing. Alexandru Barlovú – pracovníčku obecného
úradu. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Ing. Marcelu Kohútovú a p. Milenu Grúberovú.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 47/2021 zo dňa 16.07.2021
K bodu č. 2 : Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e za predsedu návrhovej komisie p. Ing. Jozefa Klimenta a za členov
návrhovej komisie p. Ing. Jána Môcika a p. Petra Marčoka.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice p. Ing. Alexandru Barlovú, pracovníčku obecného
úradu a za overovateľov zápisnice p. Ing. Marcelu Kohútovú a p. Milenu Grúberovú
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik,
Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
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Bod č. 3 – Schválenie programu
P. starosta oboznámil poslancov, že zvolanie mimoriadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva bolo nevyhnutné z dôvodu úpravy uznesenia týkajúceho sa Schválenia zapojenia
sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci operačného programu –
IROP vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou Chopok juh. Žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov, ktorej súčasťou je aj uznesenie o schválení zapojenia sa do výzvy, bude zasielaná
budúci týždeň.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 48/2021 zo dňa 16.07.2021
K bodu č. 3: Schválenie programu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e program OZ v znení:
Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Zmena uznesenia OZ č. 43/2021 zo dňa 24.6.2021 – Schválenie zapojenia sa do výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci operačného programu – IROP
vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou Chopok juh
5. Záver
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik,
Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 4 – Zmena uznesenia OZ č. 43/2021 zo dňa 24.6.2021 – Schválenie zapojenia sa do výzvy
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci operačného programu – IROP
vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou Chopok juh
Starosta obce informoval poslancov, že po konzultácii s vyhlasovateľom výzvy bude potrebné
zmeniť uznesenie OZ č. 43/2021 zo dňa 24.6.2021, ktorým bolo schválené zapojenie sa obce
Nemecká do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci operačného
programu – IROP vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou Chopok juh. Dôvodom je, že ak chce
obec čerpať finančné prostriedky v plnej výške a to 100 tis. EUR, bude potrebné v uznesení
zmeniť výšku spolufinancovania a upresniť niektoré formulácie.
Na zasadnutie prišla p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 49/2021 zo dňa 16.07.2021
K bodu č. 4 : Zmena uznesenia OZ č. 43/2021 zo dňa 24.6.2021 – Schválenie zapojenia sa do
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci operačného programu – IROP
vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou Chopok juh
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. R u š í uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 43/2021 zo dňa 24.06.2021
2. S c h v a ľ u j e
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
s názvom: Podpora opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy k dopravnému uzlu
v obci Nemecká, realizovaného v rámci výzvy IROP-CLLD-Q634-512-002, ktorého
ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce;
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b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 5 263,16 EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Peter Marčok, Mgr.
Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik,
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Peter Marčok, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.

Bod č. 5 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval poslancom za možnosť urýchlene prerokovať zmenu
znesenia a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ zápisnice:

Ing. Alexandra Barlová

Overovatelia zápisnice: Milena Grúberová

Starosta obce:

v.r.

v.r.

Ing. Marcela Kohútová

v.r.

Branislav Čižmárik

v.r.

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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