Uznesenie
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obce Egreš zo dňa 21.2.2022
(6 - 7)
OZ v Egreši na svojom zasadnutí dňa 21.2.2022 prijíma nasledovné uznesenie :
Podľa § 11 ods. 4, písmeno m, zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov :
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo :

1. Poskytnutie kapitálového transferu pre združenie obcí BOCOV 2 na projektovú
dokumentáciu pre územné rozhodnutie k výstavbe kanalizácie a spracovanie zámeru
pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie v celkovej výške 5 270 €. Z toho
dôvodu starostka navrhla prevod z RF na kapitálový transfer vo výške 4 000 €, čo OZ
schválilo. OZ schválilo aj Rozpočtové opatrenie č. 1 – úprava rozpočtu na kapitálový
výdavok- transfer pre združenie obcí BOCOV 2 – kanalizácia PD. Materiály priložené.
2. Rôzne:
A. Ponuku firmy MASLEN o poskytnutí reklamnej plochy do odplatného užívania za
účelom umiestnenia informačných a reklamných tabúľ. Poslanci OZ sa dohodli na
neskoršom vyšpecifikovaní materiálu na opravu zastávok pri parku.

K bodu č. 1
Uznesenie č. 6/2022
Obecné zastupiteľstvo v Egreši
schvaľuje
a) poskytnutie kapitálového transferu pre združenie obcí BOCOV 2 na projektovú
dokumentáciu pre územné rozhodnutie k výstavbe kanalizácie a spracovanie zámeru pre
posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie v celkovej výške 5 270 €,
b) prevod z RF na kapitálový transfer pre združenie obcí BOCOV 2 vo výške 4 000 €,
c) úpravu rozpočtu RO č. 1/2022,
Hlasovanie
Za :JUDr. Peter Malčický, Milan Fedorčák, Patrik Šimko, Ing. Dana Hodermarská,
Proti : 0
Zdržal sa 0
Neprítomní : 1

........................vr.......................
Ing. Gabriela Timková
Starostka obce

K bodu č. 2
Uznesenie č. 7/2022
Obecné zastupiteľstvo v Egreši
schvaľuje poskytnutie reklamnej plochy do odplatného užívania za účelom umiestnenia
informačných a reklamných tabúľ v zmysle návrhu zmluvy o prenájme informačných
a reklamných tabúľ č. 08
Hlasovanie
Za :JUDr. Peter Malčický, Milan Fedorčák, Patrik Šimko, Ing. Dana Hodermarská,
Proti : 0
Zdržal sa 0
Neprítomní : 1

........................................vr.................
Ing. Gabriela Timková
Starostka obce

