Zápisnica
z 5 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Muránska Lehota, konaného dňa 25.11.2015 o 16.00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

Miloslav Marčák, starosta obce
Poslanci : Miloš Senko
Milan Hoďák
Mgr. Andrea Marčáková
Tibor Vavrek
Peter Dacho - poslanec

Ďalší prítomní: Mgr. Iveta Tomiová, zamestnanec obce
Verejnosť:

-

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu 5. zasadnutia
4. Kontrola Uznesení č. 31,32,33,34,35,36/2015 z 4. zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 30.09.2015
5. Miestna komunikácia + námestie
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Na začiatku rokovania starosta obce Miloslav Marčák, privítal všetkých prítomných na 5.
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je
4 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Overovatelia zápisnice: Milan Hoďák, Miloš Senko
Zapisovateľka:
Mgr. Iveta Tomiová

K bodu 3. Schválenie programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva. Návrhy poslancov
na doplnenie neboli žiadne.
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NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program 5.zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Muránska Lehota.
Hlasovanie:

za: 4 Milan Hoďák,, Mgr. Andrea Marčáková, Miloš Senko, Tibor Vavrek
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 Peter Dacho

K bodu 4. Kontrola uznesení č. 31,32,33,34,35,36/2015 z 5. zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 30.09.2015
Starosta obce prečítal kontrolu uznesení č. 31,32,33,34,35,36/2015 z 4. zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 30.09.2015.
NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o plnení
uznesení č. 31,32,33,34,35,36/2015 z 4.zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
30.09.2015.
Hlasovanie:

za: 4 Milan Hoďák,, Mgr. Andrea Marčáková, Miloš Senko, Tibor Vavrek
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 Peter Dacho

K bodu 5. Miestna komunikácia + námestie
Starosta obce informoval poslancov o možnosti čerpania finančných prostriedkov EÚ na
rekonštrukciu časti miestnej komunikácie a námestia. Podotkol, že z toho dôvodu len časti
miestnej komunikácie, lebo v Programe rozvoja vidieka bola zredukovaná pôvodne
prezentovaná výška podpory na jeden projekt zo sumy 300000 € na sumu 100000 € na jeden
projekt. Na základe viacerých ponúk starosta vybral ponuku firmy Ultima Ratio, s.r.o., ktorá,
zabezpečí k uvedeným projektom podanie žiadostí a verejné obstarávanie. Na základe
konzultácie s uvedenou firmou, starosta navrhol rozčleniť projektovú dokumentáciu
miestnych komunikácii na dva projekty, a to projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácii“
a projekt „Úprava verejných priestranstiev“. Projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácii“
bude zahŕňať rekonštrukciu časti vozovky od obecného úradu, následne cez most pred domom
č. 69 a bude pokračovať súvislé až po dom číslo 51. Projekt „Úprava verejných
priestranstiev“ bude zahŕňať rekonštrukciu časti vozovky od domu číslo 12 po číslo domu 28,
kde sa napojí na predchádzajúci projekt + bude zahŕňať rekonštrukciu námestia, kde sa položí
zámková dlažba a umiestnia sa lavičky a zeleň (podľa projektovej dokumentácie).
Prepracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia miestnej komunikácie“
zabezpečí autor projektu Ing. Karol Kovács.

.
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NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota
A berie na vedomie výber firmy Ultima Ratio, s.r.o, Liptovský Mikuláš na vypracovanie
žiadostí a zabezpečenie verejného obstarávania.
Hlasovanie:
za: 4 Milan Hoďák,, Mgr. Andrea Marčáková, Miloš Senko, Tibor Vavrek
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 Peter Dacho
B schvaľuje zmenu a prepracovanie pôvodnej, schválenej projektovej dokumentácie
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ projektantom Ing. Karolom Kovácsom.
Hlasovanie:

za: 3 Milan Hoďák,, Miloš Senko, Tibor Vavrek
proti :
0
zdržal sa:
1 Mgr. Andrea Marčáková
neprítomní pri hlasovaní: 1 Peter Dacho

C schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 5000 € na podanie žiadostí
a verejné obstarávanie ohľadom projektov „Rekonštrukcia miestnych komunikácii“ a
„Úprava verejných priestranstiev“.

Hlasovanie:

za: 3 Milan Hoďák,, Miloš Senko, Tibor Vavrek
proti :
0
zdržal sa:
1 Mgr. Andrea Marčáková
neprítomní pri hlasovaní: 1 Peter Dacho

K bodu 8. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OcZ. Zasadnutie OcZ bolo
ukončené o 19:00 h.
Zapisovateľka : Mgr. Iveta Tomiová
Overovatelia: Milan Hoďák
Miloš Senko

............................................
............................................
............................................

Miloslav Marčák
starosta obce
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