Zápisnica
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Horná Kráľová konaného dňa 27. marca 2017 o 17.00 hod
Prítomní:

Emil Rábek, starosta obce
Poslanci: Ing. ŠOKA Peter, Ing. STRAŇÁK Štefan, LEŠŠ František,
KOPIARY Miloš, ZABÁKOVÁ Mariana, LENCSÉS Michal, Ing. ŽIAK Vladimír

Neprítomní: RÁBEK Tibor, BIHARI Mário
PROGRAM:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Dobudovanie systému zberu komunálneho odpadu v obci Horná Kráľová
3. Záver
Starosta obce Emil Rábek zvolal druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva
/príloha č. 1/.

pozvánkou

K bodu 1. Otvorenie a procedurálne veci
 Rokovanie OZ otvoril a viedol p. Emil Rábek, starosta obce.
 Privítal všetkých prítomných. V úvode starosta obce privítal prítomných poslancov OZ
a zapisovateľku Olíviu Lenčéšovú.
 Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia OZ zúčastnili 7 poslanci
a OZ je uznášania schopné /príloha č. 2/.
 Predniesol program rokovania. Navrhnuté poradie bodov nebolo pozmenené.
 Program bol prítomnými poslancami schválený.
Určenie
zapisovateľa,
overovateľov
zápisnice,
voľba
pracovného
predsedníctva
a návrhovej komisie
 Za zapisovateľku určil Olíviu Lenčéšovú.
 Za overovateľov zápisnice určil poslancov Františka Lešša a Miloša Kopiaryho.
 V rámci procedurálnych vecí starosta obce navrhol nasledovné zloženie pracovného
predsedníctva:
- Emil Rábek, starosta obce
- Ing. Štefan Straňák, zástupca starostu obce
 Do návrhovej komisie starosta obce navrhol nasledovné zloženie:
- Ing. Žiak Vladimír, predseda
- Lešš František, člen
Uznesenie č. 478-II.-OZ/2017
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z druhého zasadnutia OZ poslancov Františka Lešša
a Miloša Kopiaryho.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 479-II.-OZ/2017
OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení: - Emil Rábek
- Ing. Štefan Straňák

Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 480-II.-OZ/2017
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: - Ing. Žiak Vladimír, predseda
- Lešš František, člen
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 481-II.-OZ/2017
OZ schvaľuje program rokovania druhého zasadnutia OZ bez pripomienok.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Dobudovanie systému zberu komunálneho odpadu v obci Horná Kráľová
3. Záver
K bodu 2. Dobudovanie systému zberu komunálneho odpadu v obci Horná Kráľová
Ing. Straňák Štefan podal poslancom informáciu o výzve, ktorú vydalo Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
Bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním
na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu.
Cieľom projektu je zlepšenie životných podmienok pre marginalizované rómske
komunity dobudovaním systému zberu komunálneho odpadu v obci Horná Kráľová, t.j. vybudovanie
dvoch kontajnerových stojísk a vybudovanie zberného dvora na triedené zložky komunálnych odpadov
so zakúpením obslužnej techniky - čelného nakladača. Zberný dvor bude slúžiť výlučne na druhy
odpadov, ktoré nepodliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Keďže v obci sa nachádza aj rómske
obyvateľstvo, sú na určitých lokalitách pozorované problémy so zberom komunálnych odpadov,
predovšetkým v nedodržiavaním poriadku v okolí zberných nádob, preplňovania kontajnerov a tvorby
miest s nezákonne umiestneným odpadom (tzv. "čiernych skládok odpadov"). Obec miesta
s nezákonne umiestneným odpadom odstraňuje priebežne z vlastných prostriedkov, účelom tohto
projektu je doplnenie existujúceho systému zberu o kontajnerové stojiská, aby boli rómsky obyvatelia
intenzívnejšie zapojený do systému zberu komunálneho odpadu a aby sa im poskytnutím väčších
zberných kapacít zlepšili životné podmienky a hygienická situácia.
Termín podania žiadosti o NFP je do 28.03.2017.
Uznesenie č. 482-II.-OZ/2017
OZ súhlasí
- s predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO, pričom ciele projektu
sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce
- so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov
- so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami
projektu

Kód Výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1
Názov projektu: Dobudovanie systému zberu komunálneho odpadu v obci Horná Kráľová
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 3. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.30 hod.

Zapísala:

Olívia Lenčéšová
Horná Kráľová, dňa 27.03.2017

Emil R á b e k
starosta obce Horná Kráľová

Overovatelia zápisnice:
LEŠŠ František

………………………………….

KOPIARY Miloš

…………………………………..

