Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej
konaného dňa 24. júla 2017
Prítomní poslanci : Kušnierik Anton, Šupolík Zdeno, Zemančíková Bohuslava, Vlasta Martečíková,
Viera Braciníková, Peter Braciník
Neprítomný: Jaroslav Babečka
Hlavný kontrolór: Šubiková Lenka
Starosta obce: Ing. Miroslav Hamar
Občania : Overovatelia zápisnice: Vlasta Martečíková , Viera Braciníková
Zapisovateľka: Eva Brídziková

Program:
1. Zahájenie
2. Schválenie zabezpečenia financovania projektu – stroje z Operačného programu KŽP
3. Rôzne
4. Záver
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
2. Schválenie zabezpečenia financovania projektu – stroje z Operačného programu KŽP
Projekt sme sa rozhodli riešiť formou predfinancovania. Postup je taký, že na základe
predložených faktúr za dodaný materiál (Traktor, trojstranný sklápač, nosič kontajnerov,
kontajnery, nakladacia lyžica, nakladacia lyžica s vidlami a drvič konárov) požiadame o platbu,
nasledovať bude kontrola materiálu zamestnancami SAŽP a do 60 dní by nám na náš účet mala
SAŽP zaslať finančné prostriedky na úhradu faktúr. Doba trvania projektu je päť rokov, po túto
dobu musíme s materiálom, na ktorý nám bola poskytnutá dotácia cez Eurofondy narábať tak ako
to je požadované a dohodnuté v zmluve – nesmie sa predať, prenajať atď.
Ako zábezpeku týchto dohodnutých pravidiel žiada SAŽP blankozmenku.
Blankozmenka predstavuje najjednoduchší spôsob ručenia napr. pri úveroch. V prípade, že
dlžník úver nespláca, banka vyplní aktuálnu dlžnú sumu na blankozmenku a domáha sa
vyrovnania tohto dlhu na súde.
Návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 5/2017
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Horná Mariková
zo dňa 24. júla 2017
__________________________________________________________________________
1. Obecné zastupiteľstvo obce Horná Mariková schvaľuje v súlade so Zmluvou o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. OPKZP – PO1-SC111-2016-10/66 zo dňa 2.1.2017 (ďalej len
„Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE
MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, názov projektu: Podpora triedeného zberu
komunálnych odpadov v obci Horná Mariková, kód ITMS2014+: 310011B478 zabezpečenie
prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej
blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného
prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“)
v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO:
00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EU,

Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom Podpora triedeného zberu komunálnych
odpadov v obci Horná Mariková , kód projektu ITMS2014+: 310011B478.
Hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2017
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Horná Mariková
zo dňa 24. júla 2017
__________________________________________________________________________
2. Obecné zastupiteľstvo obce Horná Mariková schvaľuje v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zariadení v z. n. p.
Poveruje
Starostu obce podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na
zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Obce voči poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.
Hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

2. Rôzne
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje uznesenie číslo 5/2017 zo dňa 24.07.2017
-hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

Overovatelia zápisnice:

Zapisovateľ :
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Eva Brídziková
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Ing. Miroslav Hamar v.r.
starosta obce

