Uznesenie zo zasadania obecného
zastupiteľstva v Zubrohlave konaného dňa 16. februára 2011
Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Zubrohlave

A. B e r i e na v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní obecného zastupiteľstva.
2. Rozdelenie volebných obvodov
B. Schvaľuje
1. Projekt Separácie odpadov v obci Zubrohlava
2. a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPZP-PO4-11-3 za účelom realizácie
projektu s názvom „Separácia odpadov v obci Zubrohlava“
b) Výšku celkových výdavkov na projekt:
581 467,67 €
c) Výšku oprávnených výdavkov na projekt:
581 467,69 €
d) Výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových 29 073,38 €
oprávnených výdavkov:
e) spôsob financovania projektu
vlastné zdroje
3. Kúpu pozemku o výmere 75m2 od vlastníka Tibora Adamčíka, bytom Zubrohlava,
Kunstova 414 za sumu 3€/m2 v prospech obce Zubrohlava, IČO 00315044.

Pavol B u g e ľ
starosta obce

Zápisnica zo zasadania obecného zastupiteľstva v Zubrohlave konaného
dňa 16. februára 2011

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Starosta obce Zubrohlava Pavol Bugeľ privítal prítomných poslancov.
Písaním zápisnice poveril: Mgr. Jozefu Šurinovú
Overovateľov zápisnice: Ing. Gereková Elena,Václav Jozef
Program rokovania :
1) Kontrola plnenia uznesení
2) Separácia odpadov v obci Zubrohlava
3) Určenie volebných obvodov
4) Rôzne
Rokovanie:
1) Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce prítomných oboznámil s plnením uznesení
zasadaní obecného zastupiteľstva.

prijatých na predchádzajúcom

2) Separácia odpadov v obci Zubrohlava
Starosta prítomných poslancov oboznámil s aktuálnou výzvou v Operačnom programe
životného prostredia, operačný cieľ 4.1 – Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu. Obec
má možnosť získať v tomto operačnom cieli finančné prostriedky za určitých podmienok,
ktoré je potrebné dodržať. Obec by dala 5% finančných prostriedkov z celkovej sumy
projektu, na nákup techniky by malo byť 60%, 40% stavebná časť. Základom zadania
vypracovanie projektu je nájsť v obci vhodnú lokalitu, kde by mohol byť vybudovaný Zberný
dvor. Spolu s Ing. Hajdučíkom prešli vhodné lokality a to za Vyše Mlyna a pri klzisku.
Základnou podmienkou vypracovania projektu je list vlastníctva na pozemok. Obec má vo
vlastníctve pozemok klziska parc. KN č. 484/1. Je to vhodná lokalita na umiestnenie stavby.
K tomuto návrhu zo strany poslancov boli interpelácie:
Herdel - je potrebné uvažovať tak, aby sa tam aj niečo zarobilo
Václav - tlačí nás do toho štát?
Mgr. Čierniková - vyhovovala by lepšie lokalita pri psíčkaroch, na klzisko sa chodia hrať
deti.
Starosta zodpovedal na jednotlivé interpelácie. Diskusiou sa dospelo k názoru, že spolu so
stavebnou komisiou sa vyberie vhodná lokalita, ktorá by bola základom na vypracovanie
projektu.
K tomuto bodu bolo jednohlasne prijaté uznesenie na uzatvorenie zmluvy na vypracovanie
projektu Separácia odpadov v obci Zubrohlava.

3) Volebné obvody poslancov
Starosta obce spolu so zástupkyňou starostu obce Ing. Elenou Gerekovou vypracovali obvody
pre poslancov, ktoré budú slúžiť pre občanov, ktorí sa môžu so svojimi návrhmi resp.
sťažnosťami a pripomienkami na svojich poslancov obrátiť.
Ing. Elena GEREKOVÁ
1. Slanická
2. Tehliarska
Ing. Daniel HAJDUČÍK
3. Nová bobrovská
4. Hlavná
Silvia ČAJKOVÁ
5. Stará bobrovská
Eduard HERDEL
6. Klinec I.
7. Klinec II.
8. Skladanova
9. Nad školou
Jozef VÁCLAV
10. Školská
11. Kostolná
12. Zlatnicová
13. Svätojánska
Martin ŠTUREK
14. Lazová
15. Krátka
Jaroslav MIŠKOVIĆ
16. Jevjakova
17. Kunstova
18. Potočná
Tibor RENTKA
19. Plátennícka
20. Lánová
21. Výhonová
Mgr. Daniela ČIERNIKOVÁ
22. Kuňaky
23. Krivý kút
24. Vyšná
25. Pod Grapou
26. Rabčianska
27. Mlynská
4) Rôzne
V tomto bode programu starosta informoval, že obec bola upovedomená vlastníkom pozemku
Tiborm Adamčíkom Zubrohlava, Kunstova 414, že časť pozemku o výmere 75m2 pri
Materskej škole na Ulici Školskej je v jeho vlastníctve a dáva návrh, aby táto časť bola
vykúpená. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odkúpenie pozemku.
Interpelácia Jozefa Václava - doriešenie kanála pri škole okolo Blahúta.

Starosta odpovedal, že táto situácia sa bude riešiť v jarných mesiacoch a to aj na Zlatnicovej
ulici, Výhonovej ulici a pri Požiarnej ochrane kde sa vykonajú potrebné úpravy.
V závere rokovania poďakoval prítomným za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva
ukončil.

Pavol Bugeľ
starosta obce

Overovatelia:

Zapísala: Mgr. Jozefa Šurinová

