Zápisnica z neplánovaného verejného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Uherce zo dňa 19. júna 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 9 poslancov (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 IROP-PO2-SC222-2016-13,
na realizáciu projektu „Vnútorné vybavenie Základná škola Veľké Uherce 145“.
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 Ivana Tótha
a pani Mgr. Danielu Javůrkovú. Spýtala sa poslancov, či má niekto z nich iný návrh. Nikto
nemal iný návrh, tak dala hlasovať. Všetci poslanci hlasovali za. Nikto nebol proti a nikto sa
nezdržal hlasovania. Potom do návrhovej komisie navrhla za predsedu pána Antona Laca a za
členov p. Antona Plandoru a p. Antona Tomu. 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 IROP-PO2-SC222-PZ2016-13, na realizáciu projektu „Vnútorné vybavenie Základná škola Veľké Uherce
145“.
Starostka oboznámila poslancov, že táto výzva je dvojkolová. Dávali sme žiadosť do prvého
kola, tam sme boli úspešní. Postúpili sme do druhého kola, treba doložiť množstvo dokladov
a jedným z nich je aj schválenie uznesenia s 5 %-nou spoluúčasťou obce. Táto spoluúčasť
predstavuje sumu 5133,18 EUR. Celkové výdavky predstavujú 102 663,38 EUR. Vyzvala
poslancov či sa chce niekto niečo opýtať. Pán Kundlák sa opýtal, čo všetko je zahrnuté
v projekte. Starostka odpovedala, že aktivity projektu sú vybudovanie biologicko-chemickej
učebne, IKT učebne a dvoch jazykových učební. Pán Vlčko sa opýtal čo znamená 4. bod
v návrhu uznesenia – zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov.
Starostka odpovedala, že sa môže vyskytnúť položka, ktorá je neoprávneným výdavkom
v rámci výzvy, ale dúfa, že sa takáto položka nevyskytne, ale nedá sa to nikdy vylúčiť. Celkové
výdavky sú stanovené na základe prieskumu trhu, ide o predpokladanú hodnotu zákazky. Bude
prebiehať proces verejného obstarávania, výsledná cena bude stanovená na základe výsledku
tohto obstarávania. Pán Tóth sa opýtal kto bude robiť projektovú dokumentáciu. Starostka

odpovedala, že dokumentácia a projektový zámer sa vypracovával v spolupráci s riaditeľom
základnej školy na základe ich požiadaviek, čo sa dalo z tejto výzvy obstarávať. Je presne
ohraničené, čo sa dá z danej výzvy obstarávať. Pani Javůrková poznamenala, že je potrebné
niečo v tejto škole budovať a rekonštruovať, všetko je staré. Opýtala sa, kto bol iniciátorom
tohto projektu. Starostka odpovedala, že iniciátorom projektu bola ona a veci okolo toho mali
na starosti pán riaditeľ a pani zástupkyňa riaditeľa. Oni vedia čo potrebujú. To že sme postúpili
do druhého kola ešte neznemená, že nám bude schválená aj dotácia.
Potom a spýtala sa poslancov, či sa chce niekto niečo spýtať. Nikto nechcel.
5. Schválenie uznesení. (príloha č. 2)
Starostka vyzvala predsedu návrhovej komisie pána Laca, aby predniesol uznesenie.
Starostka sa spýtala poslancov, či ho chce niekto doplniť. Nikto nechcel, tak dala hlasovať.
Uznesenie č. 39/2017, všetci prítomní poslanci hlasovali za.
6.. Záver.
Na záver sa starostka všetkým poďakovala za účasť na dnešnom neplánovanom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Zapísal Peter Toth vo Veľkých Uherciach 20. júna 2017
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