ZÁPISNICA
zo 7. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 16. 7. 2015
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Ján Plencner – zástupca starostu obce
Patrik Bobák, Marián Čarnický, Ján Kalafus, Jarmila Pocklanová, Dušan Slivka,
Ján Soveľ - poslanci OZ
Bc. Marcela Juhásová – sekretariát starostu obce
Ernest Pytel – pracovník Obecnej polície
Ospravedlnení:
Bc. Daša Baniaková, Ondrej Klekner – poslanci OZ
Verejnosť:
Michal Pronský
Program:
1.
Úvod - ustanovenie pracovných komisií
2.
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania – výzva Environmentálneho fondu z 13.7.2015 – možnosť
získania dotácie až do výšky 200 000 Eur na zateplenie budovy OcÚ
v Nálepkove vrátane výmeny okien pri 5 %-tnej spoluúčasti obce
3.
Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove začalo o 15,30 hod.
V tomto bode programu zástupca starostu obce konštatoval, že z celkového
počtu 9 poslancov OZ je prítomných 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Zástupca starostu obce predložil návrh programu 7.
zasadania OZ v zmysle pozvánky zo dňa 14.7.2015. Takto predložený návrh bol
schválený všetkými 7 poslancami.
Za zapisovateľku bola určená:

Bc. Marcela Juhásová
sekretariát starostu obce

Do návrhovej komisie boli zvolení:

Jarmila Pocklanová, Dušan Slivka
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Za overovateľov boli určení:

Patrik Bobák, Ján Soveľ

Bod č. 2:
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania – výzva Environmentálneho fondu z 13.7.2015 – možnosť
získania dotácie až do výšky 200 000 Eur na zateplenie budovy OcÚ
v Nálepkove vrátane výmeny okien pri 5 %-tnej spoluúčasti obce
Na úvod pred otvorením rozpravy zástupca starostu obce predložil
informáciu o novej výzve z Environmentálneho fondu – rozšírenie Špecifikácie
činností podpory formou dotácie pre rok 2015 o oblasť L, činnosť
L2:Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania.
Oprávneným žiadateľom je aj obec. V rámci činnosti L2 je možné realizovať
aktivity:
- Zateplenie obvodových stien a plášťov budov
- Výmena okien, dverí
Maximálna výška podpory na projekt je 200 000 Eur pri dodržaní podmienky
minimálneho 5 %-tného spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených
nákladov. Termín na predloženie žiadosti je do 9.10.2015, takže máme na jej
spracovanie vrátane verejného obstarávania na spracovateľa projektovej
dokumentácie, jej vyhotovenia a verejného obstarávania na zhotoviteľa od dnes
77 pracovných dní.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka – poznamenal, že 4 roky čakal na takúto výzvu, pretože výmena
okien na úrade je potrebná, zároveň dodal, že termín predloženia žiadosti je dosť
„natesno“ z dôvodu prebiehania dvoch verejných obstarávaní
starosta obce – odpovedal, že po pracovnej stránke bolo uskutočnené stretnutie,
kde sa uvažovalo, či je tento termín reálne splniť, následne sme zvolali dnešné
zasadnutie obecného zastupiteľstva, aby ste rozhodli, či do toho pôjdeme
Ján Kalafus – informoval prítomných, že na zasadnutí finančnej komisie všetci
členovia doporučujú schváliť účasť v predloženej výzve
Uznesenie č. 102/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje účasť obce Nálepkovo na
možnosti čerpať dotáciu novej výzvy z Environmentálneho fondu pre rok 2015
v oblasti L, činnosť L2:Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
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verejných budov vrátane zatepľovania – a to konkrétne pre budovu Obecného
úradu v Nálepkove.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 3:
Záver
Po naplnení bodov programu zástupca starostu obce vyhlásil zasadnutie OZ
za ukončené a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní. Zasadnutie OZ bolo
ukončené o cca 15,35 hod.

..............................
Ing. Dušan Daniel
starosta obce
Overovatelia: Patrik Bobák
Ján Soveľ

Zapísala: Bc. Marcela Juhásová
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