OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
zo 4.mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej
Lúčke, konaného dňa 31.03.2011
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák,
Ing. Michal Zajac

Program:
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Návrh zmluvy o dielo “ Rekonštrukcia existujúcej komunikácie
zhotoviteľom ADA trading, s.r.o., Nové Zámky
4. Návrh na uznesenie
5. Záver

“

so

1. Zahájenie
Zahájenie mimoriadneho zasadnutia OZ previedol starosta obce p. Jozef Žabka, ktorý
privítal zúčastnených poslancov, skonštatoval že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci
OZ a je uznášania schopné. Následne dal hlasovať za program rokovania.
Hlasovanie za program rokovania obecného zastupiteľstva
Za: 5 poslancov
proti: 0

zdržal sa: 0

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Starosta obce určil p. Vlastu Hruškovú zapísaním zápisnice, poslancov Ing. Michala Zajaca
a p. Jozefa Dlhopolčeka ako overovateľov zápisnice . Do návrhovej komisie určil
poslancov p. Petra Bielika a Bc. Rastislava Synáka.

3. Návrh Zmluvy o dielo “Rekonštrukcia existujúcej komunikácie“ so zhotoviteľom
ADA trading, s.r.o. Nové Zámky
Starosta obce informoval poslancov o stretnutí s konateľom spoločnosti ADA trading, s.r.o.
Nové Zámky, ktorá je zhotoviteľom stavby “Rekonštrukcia existujúcej komunikácia“, ktorá sa
bude realizovať po podpísaní zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 Os 4 LEADER. Jedná sa o rekonštrukciu
komunikácie v lokalite “Za brodek“, ktorú odsúhlasilo predchádzajúce obecné zastupiteľstvo.
Návrh Zmluvy o dielo, ktorá je predmetom schvaľovania je nad rámec NFP, ktorý obec

obdrží od Poľnohospodárskej platobnej agentúry a cena za zhotovenie diela činí 6.541,56 €.
Zhotoviteľ stavby ADA trading, s.r.o. Nové Zámky bude realizovať akcie vo všetkých obciach
MAS Terchovská dolina. Fakturácia celej akcie bude prevedená podľa skutočne
prevedených prác a dodávok, takže existuje možnosť, že uvedený suma nebude realizovaná
resp. sa použije na rekonštrukciu miestnych komunikácií v ďalších lokalitách obce. Zo strany
Obecného zastupiteľstva neboli k predloženej zmluve pripomienky. Zmluva s rozpočtom,
ktorý je nedeliteľnou časťou tejto Zmluvy o dielo je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie za
Zmluvu o dielo
“Rekonštrukcia existujúcej komunikácie“ so
zhotoviteľom ADA trading, s.r.o. Nové Zámky
A Za: 5 poslancov

zdržal sa: 0

proti: 0

4. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predložil p. Peter Bielik a je súčasťou zápisnice.

5. Záver
Previedol starosta obce, ktorý skonštatoval, že toto mimoriadne zasadnutie OZ splnilo svoj
účel a poďakoval prítomným poslancom za účasť.

Zápisnicu zapísala:
Vlasta Hrušková

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

Zápisnicu overili :
Ing. Michal Zajac
Jozef Dlhopolček

V Kotrčinej Lúčke, dňa 04. apríla 2011

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

