Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci zo dňa 25.10.2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom 6. zasadnutí dňa 25.10.2018
prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
zapojenie sa do projektu
s názvom :

Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný Hrabovec

kód výzvy:

OPLZ-PO5-2018-1

Zameranie:

Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí
MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby
v obciach s prítomnosťou MRK

s ú h l a s í s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce
s ú h l a s í so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5%
z celkových oprávnených výdavkov.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 1
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 26.10.2018

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 25.10.2018 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Miestne občianske poriadkové služby v obci
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1.: Zasadnutie OZ otvorila o 16.00 hod. a viedla starostka obce Katarína Špallerová.
Oboznámila prítomných s programom rokovania, ktorý bol prítomnými poslancami Jánom
Ratajom, Martinom Dzurkom, Máriou Stuľakovou, PaedDr. Janou Staškovou a Ing. Jurajom
Minarčinom jednohlasne schválený.
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: Mária Stuľaková a Martin
Dzurko. Návrh bol 5 prítomnými poslancami schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ sa
priebežne plnia.
K bodu 3.: Starostka obce informovala poslancov o zapojení sa obce do projektu Miestne
občianske poriadkové služby v obci Nižný Hrabovec, kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1 so
zameraním na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK.
Poslanci po prediskutovaní schválili zapojenie sa do projektu a súhlasili so zabezpečením
povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
Hlasovanie bolo Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Dzurko).
K bodu 4.: Poslankyňa Stuľaková za návrhovú komisiu predniesla návrh na uznesenie, ktorý
bol poslancami OZ schválený počtom 5 z 5 prítomných.
K bodu 5.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 16.45 hod. ukončila.

Katarína Špallerová
starostka obce

