Zápisnica zo zasadnutia OZ v Egreši dňa 27.4.2022
Prítomní: JUDr. Peter Malčický, Patrik Šimko, Milan Fedorčák, Ing. Dana Hodermarská,
Imrich Sokoli, Ing. Agáta Vysokajová - HK, Ing. Gabriela Timková-starostka obce,
zapisovateľka: Mgr. Michaela Mihalik,

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Kontrola uznesenia a schválenie programu
Prerokovanie výziev: kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1 Podpora prístupu k pitnej
vode v prostredí MRK a kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2 Podpora dobudovania
základnej technickej infraštruktúry
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesenia
Záver
ZÁPISNICA

1.Starostka obce Ing. Gabriela Timková otvorila zasadnutie OZ.
2.Starostka obce za zapisovateľa určila: Mgr. Michaela Mihalik
za overovateľov zápisnice: Šimko Patrik, Ing. Dana Hodermarská,
za návrhovú komisiu: JUDr. Peter Malčický, Imrich Sokoli
Schválenie programu zasadnutia:
OZ schválilo program rokovania.
Hlasovanie
Za: JUDr. Peter Malčický, Milan Fedorčák, Patrik Šimko,
Ing. Dana Hodermarská, Imrich Sokoli
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní :0
3.Kontrola uznesení: – splnené

4.Program rokovania:
1. Prerokovanie výzvy.
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2020-1 - Výzva na podporu prístupu k pitnej vode v
prostredí MRK
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Názov projektu: Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Egreš
P. starostka obce informovala o výsledku VO na Zabezpečenie prístupu k pitnej vode
v prostredí MRK. Úspešným uchádzačom VO bola firma HYDROTERM, ktorá vysúťažila
zákazku v sume 74 769,46€, pričom obec zabezpečí povinné spolufinancovanie projektu
t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo je 3 738,43€.
2. Prerokovanie výzvy.
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2 – Výzva na podporu dobudovania základnej
technickej infraštruktúry
Názov projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie a odstavných plôch pri
cintoríne Egreš
3.Rôzne:
A. Poslanec Imrich Sokoli navrhol, aby sa vykopali priekopy pred domami v rámci
projektu Rekonštrukcie miestnej komunikácie a odstavných plôch pri cintoríne. P.
starostka informovala, že predtým tam boli priekopy, ktoré sa však za bývalého
vedenia obce zasypali.
B. Poslanec Imrich Sokoli sa informoval o možnosti opráv rigolov v obci. P. starostka
odpovedala, že sú vo vlastníctve KSK a už ich informovala o nutnosti opravy.
C. Poslanec Imrich Sokoli sa informoval o danej situácii k odoslaným žiadostiam
o odkúpenie pozemkov bývalého ihriska za Kultúrnym domom. P. starostka
informovala, že prišlo niekoľko odpovedí, prevažne zamietavých. Záujem
o odpredaj majú iba dvaja z oslovených záujemcov.
D. Poslanec Imrich Sokoli sa pýtal na záručnú dobu vodovodu. Informoval, že na
niektorých miestach sú upadnuté hydranty.
5. Návrh uznesenia:
-

K bodu č. 1
Uznesenie č. 8
a)OZ schvaľuje predloženie ŽoNFP na SO pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2020-1 - Výzva na podporu prístupu
k pitnej vode v prostredí MRK
Názov projektu: Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v prostredí
MRK v obci Egreš
b)OZ súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j.
min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
c)OZ súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov,
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na
dosiahnutie jeho cieľa.
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Hlasovanie
Za: JUDr. Peter Malčický, Milan Fedorčák, Patrik Šimko, Ing. Dana
Hodermarská, Imrich Sokoli
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní : 0
-

K bodu č. 2
Uznesenie č. 9
a)OZ schvaľuje predloženie ŽoNFP na SO pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2 – Výzva na podporu
dobudovania základnej technickej infraštruktúry
Názov projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie a odstavných
plôch pri cintoríne Egreš
b)OZ súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j.
min. 5% z celkových oprávnených výdavkov
c)OZ súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov,
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na
dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovanie
Za: JUDr. Peter Malčický, Milan Fedorčák, Patrik Šimko, Ing. Dana
Hodermarská, Imrich Sokoli
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní : 0

6. Záver
Starostka obce poďakovala za účasť všetkým prítomným a ukončila rokovanie.
Zapisovateľ : Mgr. Michaela Mihalik.........................................................
Overovatelia: Ing. Dana Hodermarská ............................................
Patrik Šimko...............................................................
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