Obec Hrhov
Počet príloh : ...
Číslo /2019/Z-6

V Hrhove, dňa 29.5.2019
ZÁPISNICA

napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 29.5.2019 o 18.00
hod. v miestnosti Obecného úradu.
P r í t o m n í:
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Hanesz Otto, Keller Vojtech, Körtvélyová Anita,
Lengyel Zoltán ,Ing., Šimonová Bianka, Tóth Loránt, Ing.
Üveges Zoltán, Zsigrai Tomáš MSc.,
Ospravedlnení poslanci:
Neospravedlnení poslanci:

Bačkai Arpád, Ing.,
0

Ostatní prítomní:
Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a všetci poslanci Obecného zastupiteľstva boli
na toto mimoriadne telefonicky pozvaní. Z celkového počtu 9 poslancov obecného zastupiteľstva je
prítomných 8 poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 ods. 2 Zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice menuje:
1. Hanesz Otto

2. Keller Vojtech

P R O G R A M:
Schválenie finančného zabezpečenia vlastného podielu na projekt: Vodozádržné opatrenia v obci Hrhov
Rokovanie Obecného zastupiteľstva bolo zvolané mimoriadne, z dôvodu odsúhlasenia vlastného podielu
na projekt Vodozádržné opatrenia v obci Hrhov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40.
Starosta zdôvodnil mimoriadne zasadnutie: v čase riadneho zasadnutia nebol ešte hotový rozpočet na
projekt a musí sa schvaľovať presná výška vlastného podielu.
Termín podania žiadosti na schvaľovací orgán je 31.5.2019, preto bolo potrebné mimoriadne zasadnutie
na schválenie finančného krytia.
Starosta predložil text uznesenia pred Obecné zastupiteľstvo:
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Uznesenie č. 01-29-05-19/OZ:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:


predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Vodozádržné opatrenia v obci
Hrhov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na RO (riadiaci orgán)



zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške
10 449,34 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 208 986,89 EUR a toto
spolufinancovanie môže byť hradené z úveru obce.

Hlasovanie:
Za: 8 Hanesz, Körtvélyová, Simonová, Tóth, Zsigrai, Lengyel, Keller, Üveges
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bačkai pri hlasovaní neprítomný

Na záver poďakoval starosta zúčastneným za účasť a ukončil rokovanie Obecného zastupiteľstva.

Ing. Ladislav Tankó
starosta obce
V Hrhove, 29.5.2019
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