Zápisnica a uznesenia
z 2. Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári
zo dňa 23.júla 2019
Prítomní :
starosta obce :

Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :

Miroslav Čeman
Marian Haško
Václav Svorad
Juraj Haško
Anna Čemanová

Kontrolórka obce:
............................
Neprítomní poslanci : ------Hostia: ----

Program
1. Otvorenie a schvaľovanie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schvaľovanie úpravy žiadanej sumy o NFP na projekt „ Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tuhár“ na základe výzvy na doplnenie
žiadosti o NFP zo dňa 16.07.2019
4. Schvaľovanie odstránenia starej bunky pri požiarnej zbrojnici v Tuhári z dôvodu
rekonštrukcie hasičskej zbrojnice
5. Záver
ROKOVANIE:
K bodu č.1 – Otvorenie a schvaľovanie programu
Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval,
že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 5 poslanci OZ. Oboznámil prítomných s programom.
Uznesením č.62/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 23.7.2019
Schvaľuje
-

program zastupiteľstva s predloženým programom zasadnutia

Hlasovanie /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.2 –Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Anna Čemanová a Václav Svorad
Uznesením č.63/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 23.7.2019
Určuje
-

overovateľov zápisnice poslancov: Anna Čemanová a Václav Svorad

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.3 - Schvaľovanie úpravy žiadanej sumy o NFP na projekt „ Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tuhár“ na základe výzvy na doplnenie žiadosti o NFP zo
dňa 16.07.2019

Starosta predložil úpravu žiadanej výšky NFP na projekt „ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu v obci Tuhár“ z dôvodu nesúladu žiadanej výšky NFP a predpokladanej hodnoty
zákazky na traktor s nakladačom, štiepkovač a nádoby na BIO odpad. Výška žiadanej sumy sa zvýši
s pôvodných 55 935,20 eur na 58 729,44 a spolufinancovanie sa zvýši s pôvodných 2 752,82 eur na sumu
2905,35 eur. Obec dostala po 3 mesiacoch výzvu na doplnenie, kde je zosúladenie potrebné odsúhlasiť
obecným zastupiteľstvom. Obec má na to 10 pracovných dní. V prípade neschválenia úpravy žiadosti
a spolufinancovania obecným zastupiteľstvom a ostatných požadovaných dokladov a príloh v žiadosti,
projekt bude zamietnutý, avšak aj keď doplníme požadované doklady a informácie, nemáme nikde zaručené
schválenie žiadosti o NFP.
Uznesením č.64/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 23.7.2019
Schvaľuje
Úpravu spolufinancovania projektu „ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
v obci Tuhár“ – výzva Ministerstva životného prostredia SR, OPKZP-PO1-SC111-2017-32, oprávnená
aktivita 3., spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa je min. 5% čo je 2 905,35 eur z celkových
výdavkov projektu vo výške 58 729,44 eur
Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.4- Schvaľovanie odstránenia starej bunky pri požiarnej zbrojnici v Tuhári z dôvodu
rekonštrukcie hasičskej zbrojnice
Starosta predložil poslancom OZ v Tuhári žiadosť od p. Danici Balážovej rod. Rosíkovej, priateľky Jána
Čemana, zamestnanca obce, na odkúpenie bunky, ktorá je pri požiarnej zbrojnici a obec ju chce zničiť
a odstrániť, nakoľko je v dezolátnom stave. V blízkej dobe bude prebiehať rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
a bunka je umiestnená v tesnej blízkosti, čím nebude možné realizovať práce na požiarnej zbrojnici. Bunku
obec mala v pláne rozbiť a odovzdať do odpadov. Museli by sme zaplatiť za odpady, kotúče na pílenie
železa a prácu. Navrhuje bunku predať a zbaviť sa jej v celosti.
Miroslav Čeman –poslanec OZ navrhol sumu 10,- eur. Ostatný poslanci súhlasili s ponúknutou cenou 1,-eur
Poslanci tento zámer podporili a starosta navrhol hlasovať za podanú žiadosť odkúpenie bunky za 1 eur
alebo za návrh poslanca Miroslava Čemana

Uznesením č.65/2019 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 23.7.2019
Schvaľuje
-

predaj bunky na základe žiadosti podanej dňa 23.7.2019 pod číslom Ocú-210/2019

za cenu 1 eur
Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
........................................................
Bc. Peter Čeman v.r. - starosta obce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce, ktorí sa zúčastnili
na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.
V Tuhári, 23.7.2019
Zapísal: Bc. Peter Čeman

––––––––––––––––

–––––––––––––

Václav Svorad

Anna Čemanová

overovateľ

overovateľ

–––––––––––––
Peter Čeman
Starosta obce

