OBEC VEĽKÝ KÝR
941 07 Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1

Zápisnica
z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 24. 9. 2015
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
1. Otvorenie zasadnutia
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Judita Valašková.
Po privítaní všetkých prítomných, konštatovala, prítomná je nadpolovičná väčšina
poslancov a OZ je uznášania schopné. Ospravedlnili sa poslanci: Ing. Erik Bottlik, Gizela
Kevélyová a Mgr. Ladislav Kottlík.
Starostka predniesla zmenu návrh programu.
Hlasovanie za návrh programu 7. zasadnutia s doplneným bodom programu:
Prítomní:

8

za:

8

proti: 0

zdržali sa:

0

návrh bol schválený
2. Určenie zapisovateľa
Starostka určila zapisovateľkou Ing. Žanetu Kováčovú.

3. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Boris Bátora a Mgr. Róbert Szabó
Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice:
Prítomní:

8

za:

7

proti: 0

Zdržali sa: Mgr. Boris Bátora
návrh bol schválený

1

zdržali sa:

1
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Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Dalibor Rampaško a Ing. Andrea Gyepes
Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Prítomní:

8

za:

8

proti: 0

zdržali sa:

0

návrh bol schválený
4 . Kontrola uznesení
Starostka prečítala uznesenia z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci
nemali námietky voči odzneným uzneseniam.
5. Modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľký Kýr
Starostka uviedla, že toto zasadnutie OZ bolo zvolané hlavne z dôvodu predkladanie
žiadosti o NFP, pomocou ktorého by sa mohlo v obci modernizovať verejné osvetlenie. Bez
tohto príspevku je takmer nemožné v navrhovanom rozsahu (svetelná štúdia) zrealizovať
toto modernizovanie. Cena, ktorá bola pomocou svetelnej štúdie stanovená je vo výške
559 722 eur k tejto sa pripočíta ešte cena vypracovania štúdie. Vybudovalo by sa 509
svetelných bodov a spoluúčasť obce činí 5 % z celkovej sumy, obec by mala pomocou tejto
modernizácie ušetriť na energiách. Dodávateľ sa vyberie verejným obstarávaním, v ktorom
budú stanovené podmienky.
Hlasovanie za predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľký Kýr“, a zabezpečenie realizácie projektu
v súlade s podm. poskytnutia pomoci a zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5 %
z celkových oprávnených nákladov:

Prítomní : 8

Za: 8

Proti: 0

návrh bol schválený

2

Zdržali sa: 0

OBEC VEĽKÝ KÝR
941 07 Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1

___________________________________________________________________________
Uznesenie
U-74/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu
projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľký
Kýr“, ktorý je realizovaný Obcou Veľký Kýr,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
a zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov.
__________________________________________________________________________________

6. Záver
Keďže sa naplnili všetky body predkladaného programu starostka ukončila
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre o 19,00 hod.

.....................................
Ing. Judita Valašková
starostka obce
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Overovatelia zápisnice:

Mgr. Boris Bátora

...........................................

Mgr. Róbert Szabó

...........................................
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