Zápisnica z V. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Stredných Plachtinciach zo dňa 31.10.2016

Prítomní na zasadnutí OZ :
Poslanci :
Viera Červočová, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Juraj Sölský, Ing. Pavel
Španiel, Dušan Šúňava, Ing. Ján Naď
Za OcÚ :
Štefan Benko – starosta obce
Zapisovateľ :
Žaneta Miháľová
OZ konštatuje , že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov OZ , čo je 86 % účasti a teda
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Závery na ňom prijaté sú záväzné.
K bodu č. 1 : Otvorenie V. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len
OZ )
Štefan Benko, starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov a zamestnancov OcÚ,
prečítal program rokovania dňa 31.10.2016 .
K bodu č. 2 : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice p. Žanetu Miháľovú , návrhovú komisiu
v zložení p. Mgr. Jaroslav Ďuriš a p. Dušan Šúňava, za overovateľov zápisnice poslancov
p. Juraj Sölský a p. Viera Červočová
Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach
schvaľuje : návrhovú komisiu
overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 28/2016 – z V. mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 31.10.2016
hlasovanie : za schválenie uznesenia č.28/2016 boli : Viera Červočová, Dušan Šúňava , Juraj
Sölský , Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Ján Naď, Ing. Pavel Španiel
K bodu č. 3 : Prejednanie možnosti zapojenia sa do projektu Interreg v rámci
cezhraničnej spolupráce s obcou Galgaguta, Bercel, Modrý Kameň a Stredné Plachtince
Starosta obce Štefan Benko informoval p. poslancov, že v súčasnej dobe je otvorená výzva
v rámci programu Interreg na cezhraničnú spoluprácu. Starosta podrobne oboznámil
poslancov OZ o zámeroch, ktoré by sme chceli v rámci tejto výzvy zrealizovať. Chceme
zrekonštruovať 3 náučné chodníky. Aby sa naši potencionálny návštevníci u nás cítili čo
najlepšie, chceme kompletne zrekonštruovať budovu TJ. Na poschodí tejto budovy chceme
vytvoriť nové sociálne zariadenia, miestnosť vvbaviť novým nábytkom, uzamykateľnými
skriňami na osobné veci. Plánujeme natiahnuť nový asfaltový koberec na už existujúce
parkovisko. Okolo parkoviska vybudovať altánok na posedenie a oddych, murovanú pec na
opekanie. Starosta informoval o celkovej možnej výške spolufinancovania vo výške 5 %.

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach
a) prerokovalo
Návrh starostu o zapojení sa do projektu Interreg a o 5 % - nom spolufinancovaní obcou
b) schvaľuje
Poslanci OZ súhlasili, aby sa naša obec zapojila do projektu Interreg. Zároveň súhlasili
so spolufinancovaní obce vo výške 5 %.
Uznesenie č. 29/2016 – z V. mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 31.10.2016
hlasovanie : za schválenie uznesenia č.29/2016 boli : p. Viera Červočová, p. Dušan Šúňava ,
p. Juraj Sôlský, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Ján Naď, Ing. Pavel Španiel
K bodu č. 4 : Záver.
V závere V. mimoriadneho zasadnutia OZ poslanec Mgr. Jaroslav Ďuriš prečítal prijaté
uznesenia.
Starosta obce všetkým poďakoval za účasť a aktívne vystupovanie.

Zapísala : Žaneta Miháľová

Overili : p. Juraj Sölský
p. Viera Červočová

Schválil : Štefan Benko

