Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hrabušice
konaného dňa 20.marca 2018
Prítomní: PaedDr. Jana Skokanová, starostka obce
Poslanci: Z.Jendrál, J.Jendrál, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák, R.Vall
Ďalší prítomní: Ing. Jozef Ondrečko,
K bodu č.1
1.Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce PaedDr. Jana Skokanová
Privítala prítomných poslancov. Skonštatovala, že je prítomných 7 poslancov a OZ je uznášania
schopné.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
4. Zberný dvor – zabezpečenie pohľadávky
Za predložený program hlasovali : Z.Jendrál, J.Jendrál, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák,
R.Vall
K bodu č.2, 3
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Z.Jendrál, P. Dičák
Zapisovateľka : Alena Kapsdorferová
Overovatelia zápisnice: R.Vall, Š.Fedák
K bodu č.4
Interpelácie o údržbe majetku obce.
Informovala starostka obce . Obec Hrabušice realizuje projekt Zberný dvor z fondov európskej únie.
Z tohto projektu obec získala nový traktor, vlečku, zberné nádoby, kontajnery , drvičku odpadu
a čelný nakladač. Faktúry s dokladmi boli zaslané k preplateniu Slovenskej agentúre ŽP do Bratislavy.
Následne vyzvala agentúra Obec Hrabušice podpísať blanko-zmenku . Podpísanie blanko zmenky si
vyžaduje súhlas obecného zastupiteľstva. Zároveň predložila poslancom faktúry za dodaný tovar.
p. J. Jendrál dal dotaz kto vykonal verejné obstarávanie na mechanizmy.
Starostka obce dala odpoveď na dotaz, výber sa vykonával v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 394/3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
A/ schvaľuje:
v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-P01-SC111-201610/102 zo dňa 18.1.2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1
„ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí
NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP
vo forme vlastnej blanko zmenky a vystavenie vlastnej blanko zmenky pre poskytovateľa Ministerstvo
životného prostredia SR, Námestie.Ľ.Štúra 1 ,812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len

„Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská
Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov
EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: „ Zberný dvor“ v obci Hrabušice kód
projektu OPKZP-P01-SC111-2016-10.
B/ Poveruje :
Starostku obce Hrabušice podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blanko zmenke a vlastnú blanko
zmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o
poskytnutí NFP.
Hlasovanie za :
P. Dičák, V.Akšteiner, M.Jendrál, Š.Fedák. R.Vall, Z.Jendrál
Zdržal sa hlasovania: J.Jendrál
Starostka obce ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva.

Zapísala : Alena Kapsdorferová
Overovatelia zápisnice: R.Vall
Š.Fedák
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

