Obecné zastupiteľstvo L a c k o v á
Zápisnica z XXIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková
zo dňa 24. 07. 2014
Prítomní:

Ing. Marek Gallík – starosta obce
Rudolf Osvald
Peter Galík
Veronika Krafčíková

Neprítomní:

Jaroslav Szentiványi - ospravedlnený
Ján Krafčík - ospravedlnený

K bodu č. 1 – Otvorenie rokovania OZ
Ing. Marek Gallík, starosta obce, privítal všetkých prítomných poslancov na rokovaní OZ. Podľa priloženej
prezenčnej listiny starosta skonštatoval, že sú prítomní traja poslanci z piatich (dvaja odcestovaní ospravedlnení)- OZ je uznášaniaschopné.
Prečítal program, nikto z prítomných nemal pripomienky, a tak nechal hlasovať.
Hlasovanie o programe rokovania:

ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č.33/2014: Program rokovania schválený
Pokračovalo sa v rokovaní podľa schváleného programu.
K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za zapisovateľku zápisnice Mgr. Alenu Kubisovú a za overovateľov zápisnice Bc. Veroniku
Krafčíkovú a p. Petra Galíka.
Hlasovanie:

ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 34/2014: OZ schvaľuje určenie zapisovateľa i overovateľov zápisnice
K bodu č. 3 – ŽoNFP v rámci výzvy Enviromentálneho fondu
a) Zvyšovanie energetickej účinnosti v objekte OÚ zmenou technológie vykurovania
b) Znižovanie energetickej náročnosti v objekte "Národná škola" - výmena okien a zateplenie
Obecné zastupiteľstvo dňa 04.07.2014 vzalo na vedomie informáciu o možnosti zapojenia sa obce do
projektu v rámci výzvy Enviromentálneho fondu a uznesením č. 31/2014 zaviazalo starostu pripraviť
podklady na zapojenie sa doň. Z dôvodu zverejnenia výzvy je nutné prikročiť k schváleniu realizácie
projektu. Podmienky projektu (aj celu výzvu) starosta predložil a postupne prerokoval s prítomnými. Je
potrebné odsúhlasiť zapojenie sa do projektu a spolufinancovanie 5% financií na realizáciu projektu
prostriedkami obce. Po oboznámení sa s výzvou nechal starosta prítomných hlasovať o zapojení sa do
projektu:
Hlasovanie o podaní žiadosti:
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Hlasovanie o 5% spolufinancovaní z prostriedkov obce: ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 35/2014: OZ prerokovalo návrh na podanie žiadosti na projekt v rámci výzvy
Enviromentálneho fondu:
a) schvaľuje podanie žiadosti a zapojenie sa do realizácie projektu
b) schvaľuje financovanie 5% projektu zo zdrojov obce
K bodu č. 4 – Diskusia, rôzne
Do diskusie nikto z prítomných nenavrhol tému.
K bodu č. 5 - Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Lackovej dňa 24.07.2014

Ing. Marek Gallík, starosta obce

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

Bc. Veronika Krafčíková, overovateľka zápisnice

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

Peter Galík, overovateľ zápisnice

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

Mgr. Alena Kubisová, zapisovateľka

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

