Zápisnica
Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lúčine konaného dňa 8.9.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných a prečítal návrh programu,
ktorý bol bez pripomienok schválený.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otvorenie
Oboznámenie o aktuálnom dianí
Finančná situácia
Akcie na zvyšok roka
Diskusia
Záver

Rokovanie:
K bodu č. 2:
Ku projektu na rekonštrukciu miestnych komunikácií prišli 2 výzvy na doplnenie, resp. vysvetlenie.
Obe sa podarilo v termíne zodpovedať a odoslať. Čakáme ďalej.
Projekt na rekonštrukciu obecného úradu: výzva bola obnovená, v priebehu jesene sa budú
vybavovať formálne záležitosti. Deadline na podanie žiadosti je do 30.11.2017. Keďže boli
v novootvorenej výzve zmenené podmienky a oprávnené výdavky, je nutné sa rozhodnúť, či sa
projekt prepracuje, alebo pôjde v pôvodnej verzii s tým, že cca 30 000,- € bude musieť obec znášať vo
vlastnej réžii. Ak by sa mal projekt prepracovať, stálo by to niekoľko tisíc a výsledok by mohol byť
negatívny. Preto bude asi rozumnejšie, nech projekt v pôvodnej podobe a AK bude schválený, obec
doplatí z vlastných zdrojov, príp. z úveru.
K bodu č. 3:
Ku dňu konania schôdze je na obecnom účte cca 12500€. Aj naďalej sa darí byť v sporiť na prípadné
väčšie výdavky v budúcom roku.
K bodu č. 4:
Úcta k starším 1.10.2017:
-

Poľovníci mäso na guláš, aj variť
Hudba: Krešňata

Mikuláš:

-

Balíčky JEDNOTA
Hudba: Laco Gaľa
Hry: Zuzana Nadzonová
Mikuláš: Pali Greš

K bodu č. 5:
Samostatný diskusný príspevok nebol prednesený.

K bodu č. 8: Uznesenia a záver
Uznesenie č. 6/2017:
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, že znovu otvorenú výzvu na rekonštrukciu obecného úradu
podáme v pôvodnej forme s tým, že výdavky, ktoré nebudú môcť byť pokryté z projektu, zabezpečí
obec vo vlastnej réžii (vlastné zdroje, úver).

V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a OZ ukončil.
d. a. h.
Overovateľ zápisnice:

Starosta obce: Mgr. Roman Chovanec

Prezenčná listina
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.8.2016 v Lúčine.

Prítomní:
P.č.

Meno a priezvisko
1)
2)
3)
4)

Mgr. Roman Chovanec, starosta
Ladislav Gaľa, zástupca starostu
Mgr. Zuzana Nadzonová, poslankyňa
Martina Jenčová, poslankyňa

Podpis

