Obec: M o č a

Zápisnica
z tretieho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo dňa
08. februára 2019

Zápisnica z tretieho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo
dňa 08.02.2019
Prítomní:
Starostka obce: Ing. Eszter Tóth
Poslanci :

1. Michal Antal
2. Ing. Tibor Bábi
3. Zsolt Bóna
7. Róbert Nagy
9. František Szalay

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Predloženie Žiadosti o NFP na SO OPII
Diskusia
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moči otvorila a viedla starostka obce Ing.
Eszter Tóth, ktorá privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s programom
zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce navrhla za zapisovateľku Mgr. Emese Simonovú – referentku
obecného úradu.
HLASOVANIE:

zdržal sa: 0

za: 5

proti: 0

Návrh bol jednohlasne schválený.
Ako overovateľov zápisnice starostka navrhla nasledovných poslancov :


Michal Antal, František Szalay

HLASOVANIE prebehlo nasledovne:

za: 3

zdržalo sa: 2

proti: 0

3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce prítomných oboznámila s programom zasadnutia. Poslanci OZ
jednohlasne schválili program.
HLASOVANIE:

za: 5

zdržalo sa: 0

proti: 0

4. Predloženie Žiadosti o NFP na SO OPII
Pani starostka oboznámila OZ s názvom a obsahom projektu. Názov projektu je:
Vybudovanie širokopásmového internetu v obci Moča. Výška maximálneho celkového
spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v hodnote 750,00 EUR z celkových
oprávnených výdavkov 15 000,00 EUR, maximálne do výšky 5% z predloženého projektu.
Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP. Pomocou toho je možné v obci na viaceré miesta
vybudovať internet.
HLASOVANIE:

za: 5

zdržalo sa: 0

proti: 0

5. Diskusia
Pani starostka hovorila, že termín na predloženie projektu na kamerový systém je do
konca marca. Bolo by prospešné, ak by boli k zbernému dvoru, k škole, k materskej škole, k
supermarketu Jednota a na parkovisko obecného úradu namontované kamery.
Pán poslanec Róbert Nagy navrhol, aby boli v zmluve zahrnuté podrobnosio ohľadom
údržbách kamerového systému.
6. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a tretie zasadnutie OZ vyhlásila za
ukončené.

Zapisovateľka:

.....................................
Mgr. Emese Simonová

Overovatelia:

.........................
Michal Antal

..........................
František Szalay

Starostka:

..............................
Ing. Eszter Tóth

