UZNESENIE č. 4
z 22. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Zubrohlava,
konaného dňa 6. novembra 2018

1. Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní,
2. Informácie o pripravovaných a realizovaných projektoch: Vandrujeme cez hranice
(cykloturistický prístrešok), Rekonštrukcia miestnych zastávok, Oddychovú zónu
pri kostole,
3. Sťažnosť pána Dušana Čučku a pána Martina Čučku,
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku C KN parc. č. 1183 o výmere 30 m2 pani Martou Galčíkovou
a Bc. Ruženou Galčíkovou, bytom Potočná 459/9 Zubrohlava,
5. Žiadosť ZŠ s MŠ Zubrohlava na navýšenie rozpočtu na kapitálové výdavky v roku 2018
v sume 6700,00 €.
2. Schvaľuje:
1. Úpravu rozpočtu za III. Q 2018,
2. Spolufinancovanie
cezhraničného
mikroprojektu
s názvom
Vandrujeme
cez hranice/Wędrujemy przez granice z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, v spolupráci s poľským partnerom
Lipnicou Wielkou, vo výške 5 %, v sume 1903,43 €
3. Finančný príspevok pre činnosť Obecnej rady mládeže Zubrohlava vo výške 300,00 €, ktorý
bude použitý na činnosť rady.
4. Finančný príspevok pre športovca, vzpierača Tomáša Romaňáka, obyvateľa obce, vo výške
1000,00 €, ktorý reprezentuje našu obec na slovenských, zahraničných súťažiach
a podujatiach,
5. Finančný príspevok pre Spojenú školu internátnu, M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo,
IČO: 37982702 vo výške 200,00 €, na účely podpory 18-teho reprezentačného plesu, ktorý
je zameraný na podporu vzdelávania žiakov s mentálnym a kombinovaným postihnutím.
6. Finančný príspevok pre ZO chovateľov poštových holubov v Zubrohlave v sume 500,00 €
na celooravskú výstavu poštových holubov,
7. Nákup auta v sume do 35 000,00 € pre potreby obce Zubrohlava,
8. Kapitálový výdavok na 2 autobusové zastávky v obci Zubrohlava v sume 5200,00 €,
9. Kapitálový transfer v sume 5000,00 € - presun z programu 06.05. Voľnočasové aktivity
(bežný výdavok) Základnej školy s Materskou školou Zubrohlava.

Pavol Bugeľ
starosta obce

