
                                            Z á p i s n i c a     č.  1/2018 

         z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva  

                                             konaného dňa 08.01.2018 

________________________________________________________________ 
Prítomní :  6 ( Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Horváth P, Mačo R, Mačová R, Šimko J)         

Neprítomní :   1  (Dužda M)         

 

  Neplánované zasadnutie OZ sa konalo dňa 08.01.2018 (pondelok) o 16,00 hod. v budove Obecného 

domu, bolo zvolané v súlade s Rokovacím poriadkom a na základe pozvánky starostu obce.  

 

    Zasadnutie otvoril starosta obce Slavomír Lipták, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich 

s programom zasadnutia: 

1.  Otvorenie 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.  Schválenie výstavby Komunitného centra v obci – doplnenie uznesenia 

4.  Schválenie Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb obce Žehňa 2017-2024 

5.  Záver 

Mgr. Kolesárová navrhla prehodiť body 3 a 4.  

Takto upravený program bol jednohlasne schválený. 

Hlasovanie:      za   ...  6  (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Horváth P, Mačo R, Mačová R, Šimko J)                  

proti   ...  0,         zdržal sa  ... 0,       neprítomní  ...  1 (Dužda M)        

Za zapisovateľku bola určená Janka Makarová, pracovníčka obce. 

Za overovateľov zápisnice boli určení  Bačo Martin, Šimko Ján.  

Hlasovanie:     za  ... 6, (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Horváth P, Mačo R, Mačová R, Šimko J) 

                         proti  ... 0,            zdržal sa  ... 0. 

K bodom  č. 3 a č. 4 

Obec má vypracovaný Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb obce Žehňa na roky 2017-2024, 

ktorý treba schváliť. 

 

Uznesenie č. 1/1/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

A)  Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb obce Žehňa 2017-2024. 

B)  Projekt s názvom: Obecné komunitné centrum v obci Žehňa v rámci výzvy s kódom: 

OPLZ-PO6-SC613-2016-2  je v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb obce. 
 

Hlasovanie:      za   ...  6  (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Horváth P, Mačo R, Mačová R, Šimko J) 

                          proti  ... 0,           zdržal sa  ... 0. 

 

Starosta informoval prítomných o podaní projektu Obecné Komunitné centrum v obci Žehňa, kde je 

potrebné mať prijaté samostatné uznesenie o zapojení sa do výzvy ako aj o spolufinancovaní projektu 

o tom, že neoprávnené výdavky projektu prevyšujú 5 % hodnoty projektu. 

 

Uznesenie č. 2/1/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje podanie projektu s názvom: Obecné komunitné centrum 

v obci Žehňa v rámci výzvy s kódom: OPLZ-PO6-SC613-2016-2, pričom ciele projektu sú v súlade 

s platným programom rozvoja obce PHSR. 

Hlasovanie:       za  ...  6 (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Horváth P, Mačo R, Mačová R, Šimko J) 

                           proti  ... 0,           zdržal sa  ... 0. 



 

 

Uznesenie č. 3/1/2018 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje spolufinancovanie projektu s názvom Obecné komunitné 

centrum v obci Žehňa podávaného v rámci výzvy s kódom: OPLZ-PO6-SC613-2016-2 vo výške 

minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov obce, ako aj dofinancovanie 

tohto projektu predstavujúce rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

výdavkami projektu – a teda zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu. 

Hlasovanie:        za   ...  6 (Mgr.Kolesárová H, Bačo M, Horváth P, Mačo R, Mačová R, Šimko J) 

                            proti  ... 0,            zdržal sa  ... 0. 

 

    Pán starosta obce poďakoval za účasť na neplánovanom zasadnutí Obecného zastupiteľstva a 

a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísala:   Makarová Janka 

 

Overovatelia:   Bačo Martin 

                          Šimko Ján 

 

 

 

                           

 

 

 

                                                                                                                    Slavomír Lipták 

                                                                                                                      Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 


