
                                            Z á p i s n i c a     č.  8/2018 

            z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                                            konaného dňa 29.10.2018 

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

Neprítomní:  0 

 

      Neplánované neverejné zasadnutie OZ sa konalo dňa 29.10.2018 (pondelok) o 16,00 hod. 

v budove Obecného úradu, 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.  Zapojenie obce do nového projektu MOPS na základe výzvy OPLZ-PO5-2018-1 

4.  Záver 
Hlasovanie:       za   ...  7,              proti   ...   0,                   zdržal sa  ... 0 

 

Za zapisovateľa bola určená  Makarová Janka, pracovníčka obce,  

za overovateľov zápisnice boli určení  Šimko J, Mačová R. 

 

K bodu  č. 3  

Starosta obce predniesol prítomným možnosť zapojiť sa do novej výzvy MOPS, ktorá bola 

vyhlásená v roku 2018 a je výhodnejšia oproti terajšej. V novej výzve je už zahrnuté aj 

každoročné zvyšovanie minimálnych miezd a navýšené paušálne výdavky z 25 % na 40%. 

Obec by prešla zo starej výzvy do novej od 01.01.2019 na 24 mesiacov. 

Nato poslanci prijali nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 47/10/2018 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí  

a)  zapojenie sa obce do nového projektu MOPS na základe výzvy č. kódu OPLZ-PO5-2018-1 

prioritná os 5, špecifický cieľ 5.1.2. so zameraním na Zvýšenie zamestnanosti a zamestnanosti 

ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby 

v obciach s prítomnosťou MRK. Názov projektu Miestna občianska poriadková služba v obci 

Žehňa Plus. Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce. 

Celkové predpokladané oprávnené výdavky projektu po dobu 24 mesiacov (od 1.1.2019 do 

31.12.2020) predstavujú 196.293,89 € s 5 % spoluúčasťou obce, v celkovej výške 9.814,69 € 

na 24 mesiacov. 

Nenávratný finančný príspevok poskytovateľa predstavuje 186.479,20 € za obdobie od 

1.1.2019 do 31.12.2020 s podmienkou plnenia parametrov projektu MOPS v obci Žehňa Plus. 

b)  Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu 

z vlastných prostriedkov bežného rozpočtu na roky 2019 a 2020,  t.j. minimálne 5% 

z celkových oprávnených výdavkov vo výške  9.814,69 €. 

c)  Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením žiadosti o NFP na sprostredkovateľský orgán 

Ministerstvo vnútra SR. 

 

 



Hlasovanie:     za  ...  5 (Bačo M, Mgr.Kolesárová  H, Dužda M, Mačová R, Šimko J)  

                        proti  ...  0,               zdržal sa  ... 2 (Horváth P, Mačo R)         

                        

  

 

              

Zapísala:   Makarová Janka 

Overovatelia:  Šimko Ján 

                        Mačová Regina 

                         

                           

 

                                                                 

                                                                                                   Slavomír Lipták  

                                                                                                    Starosta obce  

 

 

                                                     

 

 

                                                                                             

 


