
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 38
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 18.10.2016 o 14,00 hod.
1. Otvorenie - zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov
obecného  zastupiteľstva.
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program: 
2. Schválenie  programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.

3.   Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií materskej školy“-

      spoluúčasť.  

4.  Systém ESMAO 

5.   Záver

K bodom rokovania
2. Všetci prítomní súhlasili s programom rokovania OZ. Za overovateľov zápisnice boli určení
starostkou obce: p. Ing.Vincej, p.Perháč.,  a za zapisovateľa  p. Geňová.  
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 38/2/2016
2. Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií materskej školy“- spoluúčasť.
Starostka  obce   informovala  o  vypracovanej  žiadosti,  ktorej  povinnou  prílohou  je  výpis
uznesenia OZ  v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo

– schvaľuje predloženie žiadosti  o NFP a realizáciu projektu pod názvom „ Zlepšenie
tepelnotechnických  vlastností  obalových  konštrukcií  materskej  školy“,  kód  výzvy
OPLZ-PO6-SC612-2016-1b

– zabezpečí  povinné  spolufinancovanie  projektu  „  Zlepšenie  tepelnotechnických
vlastností obalových konštrukcií materskej školy“, kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-
1b vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov t.j. 2.692,64 EUR s DPH.

Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 38/3/2016
4. Starostka obce informovala o  projekte miniDCOM - elektronicke služby (ES), do ktorého sa
obec zapojila,  viac info :  https://www.dcom.sk/mini-dcom Táto ponuka je pre obec finančne
výhodnejšia  ako  ponuka  firmy  LOMTEC.  Na  základe  uvedeného,  OZ  ruší  uznesenie  č.
37/3/2016  zo dňa: 19.8.2016 a berie na vedomie zapojenie sa do projektu miniDCOM.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 38/4/2016

Ing. Miroslav Vincej                        Ján Perháč                                    Jana Geňová
    overovateľ                      overovateľ       zapisovateľ



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 18.10.2016

Uznesenie č. 38/2/2016 OZ schvaľuje program zasadnutia, overovateľov  zápisnice:   p. Ing. 

Vincej , p. Perháč , zapisovateľa: p. Geňová.

Uznesenie č. 38/3/2016  

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje predloženie žiadosti o NFP a realizáciu projektu pod názvom

„ Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií materskej školy“, kód výzvy

OPLZ-PO6-SC612-2016-1b

-  zabezpečí  povinné  spolufinancovanie  projektu  „  Zlepšenie  tepelnotechnických  vlastností

obalových konštrukcií materskej školy“, kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-1b vo výške min.

5% z celkových oprávnených výdavkov t.j. 2.692,64 EUR s DPH.

Uznesenie č. 38/4/2016  

OZ  ruší  uznesenie  č.  37/3/216   a  berie  na  vedomie  zapojenie  obce  Brezina  do  projektu

miniDCOM.

V Brezine, dňa : 18.10.2016                           
                                                                                                          Magdaléna Balogová v.r.
                                                                                                                 starostka obce  


