ZÁPISNICA
z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Abraháme dňa 14. marca 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 4 poslanci, ospravedlnení poslanci Marian Vrbovský, Mgr. Jana
Hanuliaková a Ing. Lukáš Kopáčik.
Program: podľa pozvánky
Zapisovateľ: Peter Čambál
Overovatelia: Ing. Jana Takáčová a Róbert Hričo
Návrhová komisia: predseda Milan Janík a člen Peter Čambál
Priebeh zasadnutia:
1. Starosta obce Ing. Igor Németh otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a oznámil, že na
zasadnutí sú prítomní 4 poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné.
Program zasadnutia:
1/ Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Schválenie návrhovej komisie
4/ Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
5/ Schválenie zapojenia sa do výzvy a spolufinancovania projektu - Osvetlenie prechodu pre chodcov
6/ Schválenie zapojenia sa do výzvy a spolufinancovania projektu - Garáž pre hasičské auto
7/ Návrh na uznesenie
8/ Záver
Hlasovanie: za 4 poslanci
2. Starosta určil vyššie uvedeného zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Návrhová komisia bola schválená v zložení:
Predseda Milan Janík a člen Peter Čambál
Hlasovanie: za 4 poslanci
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené, konkrétne úlohy neboli uložené.
5. Schválenie zapojenia sa do výzvy a spolufinancovania projektu - Osvetlenie prechodu pre chodcov
Starosta obce predložil poslancom návrh na zapojenie sa do výzvy MV SR č.1 - Podpora činností
súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. V našej obci sa nachádza prechod pri ZŠ hneď za zákrutou,
pri ktorom bolo v minulosti zaznamenaných viacero kolízií. Osvetlenie tohto prechodu by prispelo k väčšej
bezpečnosti obyvateľov, bolo by riešené pomocou lámp a priamo v asfalte cesty. Projekt osvetlenia
prechodu by stál celkovo 13 920€, obec by ho spolufinancovala sumou 696€ (5% z celkovej sumy). Po
preštudovaní podkladov a diskusii dal starosta hlasovať za zapojenie sa do výzvy.
Hlasovanie: za 4 poslanci
6. Schválenie zapojenia sa do výzvy a spolufinancovania projektu - Garáž pre hasičské auto

V minulom roku sa naša obec zapojila do výzvy č.7 MV SR, kde sme žiadali dotáciu 30 000€ na výstavbu
garáže pre hasičské auto v zbernom dvore. Keďže v tejto výzve sme neuspeli a bola vyhlásená ďalšia výzva
č.6 s rovnakými podmienkami, bolo nutné k projektu doložiť nové uznesenie o spolufinancovaní projektu.
Pôvodný projekt murovanej stavby by stál 63 260€ a pri získaní dotácie 30 000€ by obec zvyšné peniaze
musela investovať do stavby. Po diskusii poslanci dospeli k tomu, že sa k novej výzve predloží projekt
prepracovanej stavby, ktorá bude realizovateľná z obecného rozpočtu. Projekt takejto stavby by stál 37 898,
46€, obec by ho spolufinancovala sumou 7 898,46 € (5% z celkovej sumy).
Hlasovanie: za 4 poslanci
7. Návrh na uznesenie

UZNESENIE
z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Abraháme dňa 14. marca 2018
B.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1.) Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Abraháme dňa 14.3.2018
2.) Návrhovú komisiu v zložení predseda Milan Janík a člen Peter Čambál
3.) Zapojenie sa do výzvy a spolufinancovanie projektu - Osvetlenie prechodu pre chodcov vo výške 696€
4.) Zapojenie sa do výzvy a spolufinancovanie projektu - Garáž pre hasičské auto vo výške 7 898,46 €
Prílohy záznamu: Hlasovanie poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zapísal: Peter Čambál
Overovatelia zápisnice: Ing. Jana Takáčová.......................................
Róbert Hričo

…...................................

Ing. Igor Németh, starosta obce Abrahám

V Abraháme dňa 14.3.2018
Hlasovanie poslancov na zasadnutí dňa 14.3.2018
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