Obec Daletice

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Daletice
zo dňa 25. januára 2018
o 19.00 hod v zasadačke OcÚ Daletice.
Prítomní:

Podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 5

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, odsúhlasenie programu
Overovatelia zápisnice
Projekt zásypu časti Mižovec
Návrhy iných projektov
Obecná stránka
Diskusia
Záver

K bodu č. 1:
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvorila a viedla zástupkyňa starostu obce Jana
Kočanová.
K bodu č. 2:
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Samselyová Jana a p. Pacovský Slavomír.
Zástupkyňa starostu obce navrhol schváliť program zasadnutia OZ. Predložený program bol
schválený bez pripomienok.
K bodu č. 3:
Zástupkyňa starostu obce informovala obecné zastupiteľstvo s udalosťami
a prebiehajúcimi úkonmi v projekte ohľadom zásypu časti Mižovec. Oznámila im, že je už
vypracovaná technická správa. Je však potrebné požiadať o stanovisko všetky inštitúcie a to:
Obvodný úrad v Sabinove odbor životné prostredie, kde ešte bude možno potrebné dať
vypracovať EIU. Vodohospodársky podnik o stanovisko a taktiež podať žiadosť o nájom
vodného toku, lebo bez toho sa nemôže tento projekt realizovať. Ďalej je potrebné vypísať
žiadosť o stavebné povolenie a taktiež o územné rozhodnutie na Obecnom úrade
v Jarovniciach, ktorý ma prenesený štátny výkon v Sabinove. Až po súhlasných stanoviskách
a získaní všetkých dokumentov bude možné daný projekt začať realizovať.
K bodu č. 4:
Zástupkyňa starostu obce oboznámila poslancov, že ak nebude možné realizovať
projekt zásypu časti Mižovec, kôli nestihnutiu vybavenia všetkých podkladov, je potrebné
navrhnúť aké projekty by obec mohla zrealizovať cez MAS Partnerstvo Bachureň. Taktiež
upovedomila poslancov, že ku každému návrhu je potrebné dať vypracovať projekty aby boli
pripravené, keď budú vyhlásené výzvy.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.

K bodu č. 5:
Zástupkyňa starostu obce oznámila poslancom, že keďže obec žiada o dotácie je
potrebné dať vypracovať obecnú stránku. Podľa zistení starostu obce sa dajú tieto stránky
vytvoriť a to buď: za sumu 150 eur ročne plus za každú aktualizáciu stránky je poplatok alebo
za jednorazový poplatok v sume 300 eur a každý rok by sa platilo 39 eur poplatok za doménu,
ale v tomto prípade by si vkladanie dokumentov na zverejnenie a tiež aktualizáciu stránky
robila obec sama alebo tiež za poplatok 10 až 20 eur za každú aktualizáciu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
K bodu č. 6
Obecné zastupiteľstvo na svojom obecnom zasadnutí diskutovalo o momentálnej
situácii v projekte Zásypu časti Mižovec a o ostatných projektoch. Ďalej diskutovalo
o vypracovaní obecnej stránky a finančnej situácii v obci.
K bodu č.10:
Zástupkyňa starostu obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí a zasadnutie
ukončila.
Overovatelia zápisnice:
Samselyová Jana
Pacovský Slavomír

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

................................................................
Zástupkyňa starostu obce
Jana Kočanová

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Daletice
zo dňa 25. 01. 2018
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Návrhy na iné projekty
2. Obecná stránka
1. Návrhy poslancov na iné projekty
Uznesenie 1.1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Daleticiach
A: rozhodlo
Že ak nebude tohto roku možná realizácia zásypu Daletického potoku cez MAS partnerstvo
Bachureň obec využije finančnú dotáciu na tieto projekty:
1. Obnova vnútorného vybavenia kultúrneho domu a obecného úradu
2. Výmena kúrenia v kultúrnom dome a obecnom úrade
2. Obecná stránka
Uznesenie 2.1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Daleticiach
A: rozhodlo
že na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva predložia ďalšie možnosti a cenové
ponuky na vypracovanie obecnej stránky.

Overovatelia
Samselyová Jana
Pacovský Slavomír

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

