Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 05.06.2019 v zasadačke
Obecného úradu v Novej Ľubovni.
Prítomní :

Ing. Júlia Boďová, starostka obce
Miroslav Hamrák
Alžbeta Kaletová
Bc. Regína Konkoľová
Veronika Olšavská
Pavol Rusiňák
Štefan Smoroň
Ján Žemba
Ing. Michal Žid

Ostatní prítomní :

Ing. Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce
Mgr. Anna Smoroňová, zapisovateľka

1.

Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Ľubovni otvorila a viedla Ing. Júlia Boďová,
starostka obce. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných
prítomných a skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 8, t.j. Obecné zastupiteľstvo
v Novej Ľubovni je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Pani starostka informovala,
že Mgr. Matúš Barlík, poslanec obce sa z rokovania ospravedlnil.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie návrhu realizácie projektu „Rekonštrukcia a obnova hasičskej
zbrojnice“
4. Záver
K návrhu neboli vznesené iné návrhy.
Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej
Ľubovni.

2.

Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Ing. Júlia Boďová, starostka obce navrhla :
za zapisovateľa : Mgr. Annu Smoroňovú
za overovateľov zápisnice :

Veroniku Olšavskú
Ing. Michala Žida

K návrhu neboli vznesené iné návrhy.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Za: 8
Obecné zastupiteľstvo
zápisnice.
3.

Zdržalo sa: 0

Proti: 0

schválilo zapisovateľa, návrhovú komisiu

a overovateľov

Prerokovanie návrhu realizácie projektu „Rekonštrukcia a obnova hasičskej
zbrojnice“

Starostka obce k uvedenému vysvetlila, že je tu možnosť podať žiadosť o poskytnutie
dotácie v rámci Výzvy číslo V. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Obec v roku 2017 podala
žiadosť na projekt “Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice“, kde na základe dotácie,
v pôsobnosti MV SR, obec zrealizovala v budove hasičskej zbrojnice : dobudovanie
garáže, kotolne a šatne so sprchou. Ostáva dobudovať ešte prístupovú cestu zo zadnej
časti. Maximálna výška dotácie je do výšky 30.000,-€, ktorú bude obec, v prípade
schválenia podania žiadosti, požadovať. Spoluúčasť je vo výške 5%.
Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu.
Pani starostka prítomným ukázala projekt a rozpočet a odpovedala na otázky poslancov.
Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starostka obce rozpravu
ukončila a dala za návrh hlasovať.
Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 42 /2019:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
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schvaľuje
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy číslo V. Prezídia Hasičského
a záchranného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky s názvom : Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice;
- spolufinancovanie projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov
projektu.
Hlasovanie :
Za: 8

Zdržalo sa: 0

Proti: 0

Uznesenie OZ č. 42/2019 bolo prijaté v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
schvaľuje
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy číslo V. Prezídia Hasičského
a záchranného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky s názvom : Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice;
- spolufinancovanie projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov
projektu.
4.

Záver

Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Ing. Júlia Boďová,
starostka obce, poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
vyhlásila za ukončené.
Overovatelia zápisnice:

Veronika Olšavská, podpísaná
Ing. Michal Žid, podpísaný

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová, podpísaná

Ing. Júlia Boďová
starostka obce, podpísaná
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