Zápisnica z neplánovaného verejného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Uherce zo dňa 23.marca 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 7 poslancov, ospravedlnili sa p. Kmeť a p. Foltán (príloha
č. 1).
1. Otvorenie zasadnutia.
Na úvod starostka privítala prítomných a poslancov. Skonštatovala, že OZ je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Ing. Alena
Chalupová predložila návrh programu neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
v tomto znení:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19,
na realizáciu projektu „Znižovanie energetickej náročnosti budovy KD Veľké Uherce.
4. Schválenie uznesení.
5. Záver.
Spýtala sa poslancov, či chce niekto z nich doplniť prednesený program. Nikto nemal
doplňujúci návrh. Tak starostka dala hlasovať za tento program. Všetci prítomní poslanci
hlasovali za, nikto nebol proti a nikto sa hlasovania nezdržal.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
Potom starostka prešla na druhý bod zasadnutia – voľba zapisovateľa. Za zapisovateľa
navrhla p. Petra Totha. Potom starostka navrhla za overovateľov zápisnice pána Antona Tomu
a p. Ivana Tótha. Spýtala sa poslancov, či má niekto z nich iný návrh. Nikto nemal iný návrh,
tak dala hlasovať. Všetci prítomní poslanci hlasovali za, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal
hlasovania. Potom do návrhovej komisie navrhla za predsedu a pána Jána Kundláka a za členov
p. Antona Plandoru a p. Antona Laca. Spýtala sa poslancov, či má niekto iný návrh. Nikto
nemal námietky a tak dala hlasovať. Všetci poslanci boli za, nikto nebol proti a nikto sa
nezdržal hlasovania.
3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC4312017-19, na realizáciu projektu „Znižovanie energetickej náročnosti budovy KD
Veľké Uherce. (príloha č. 2)
Starostka prešla na hlavný bod programu a tou je žiadosť o nenávratný finančný príspevok
v rámci operačného programu kvalita životného prostredia, na realizáciu projektu Znižovanie
energetickej náročnosti budovy KD Veľké Uherce. Táto žiadosť musí byť podaná do konca
tohto mesiaca. Boli podpísané zmluvy s organizáciou čo vypracuje túto žiadosť. Okrem iných
vecí, potvrdení zdravotných poisťovní, daňového úradu, inšpektorátu práce a iných, je jednou
z príloh ku tejto žiadosti je uznesenie o schválení podania tejto žiadosti a spoluúčasť obce vo
výške 5%. Starostka vyzvala poslancov či sa chce niekto niečo spýtať. Pán Laco a pán Vlčko
sa opýtali, čo všetko je zahrnuté v projekte. Starostka odpovedala, že ide o výmenu okien,
zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmena rozvodov kúrenia a kotlov. Tomuto
projektu predchádzalo vypracovanie energetického auditu, na základe ktorého bola
vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá musí spĺňať požiadavky tohto energetického
auditu. Pán Laco a pán Kundlák sa opýtali, či sa tam nedá zahrnúť klimatizácia. Starostka
odpovedal, že klimatizácia nie je zahrnutá v tomto projekte. Potom a spýtala sa poslancov, či
sa chce niekto ešte niečo spýtať. Nikto nechcel.

4. Schválenie uznesení. (príloha č. 3)
Starostka vyzvala predsedu komisie pána Kundláka, aby predniesol uznesenie. Starostka sa
spýtala poslancov, či ho chce niekto doplniť. Nikto nechcel, tak dala hlasovať.
Uznesenie č. 32/2017, všetci prítomní poslanci hlasovali za.
5. Záver.
Na záver sa starostka všetkým poďakovala za účasť.
Zapísal Peter Toth, vo Veľkých Uherciach 24. marca 2017
Ing. Alena Chalupová, starostka obce:
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Overovatelia zápisnice:
Anton Toma
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