OBEC – Obecný úrad - TVAROŽNÁ , Tvarožná 27, 059 71.

ZÁPISNICA
z deviateho zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 17.8.2016.
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

16,00 hod.
17.00 hod.

Prítomní : /podľa prezenčnej listiny/
Neprítomní :

5+1
2

Rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Dagmar Mathiová, ktorá privítala
prítomných na zasadaní OZ.
Starostka obce vyhlásila, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa
a oznámila to prítomným.
Starostka obce Ing. Dagmar Mathiová predložila návrh programu rokovania.
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Projekt „Úprava Tvarožnianskeho potoka“ – vrátenie finančných prostriedkov
za zistenie nezrovnalosti - prejednanie - schválenie platby
4. Návrh uznesenia
5. Záver.

Ďalší priebeh rokovania :
 k bodu 2 programu :
Za overovateľov zápisnice boli určení Radoslav Zakopjan a Miroslav Zakopjan.
Do návrhovej komisie boli zvolení : Marián Madeja, Peter Madeja
 k bodu 3 programu :
V tomto bode oboznámila starostka obce so Správou o zistenej nezrovnalosti v rámci projektu
„Úprava Tvarožnianskeho potoka“ , na základe ktorej má obec vrátiť finančné prostriedky vo
výške 9.452,28 Eur. Táto nezrovnalosť vznikla z dôvodu vyplatenia nepriamych výdavkov
nad rámec stanoveného limitu na základe usmernenia RO. Starostka obce vysvetlila
poslancom, že to nie je celkom v poriadku, že tieto prostriedky sú neoprávnené z dôvodu, že
platilo v období realizácie projektu iné usmernenie, ktoré nie celkom podrobne špecifikovalo
tieto nepriame výdavky. K tomto problému sa vyjadril sa vyjadril aj Ing. Bendík – stavebný
dozor, ktorý predložil poslancom aj potrebné usmernenia, avšak nevýhodou projektov v rámci
EÚ je, že sa v priebehu realizácie dopĺňajú tieto zmluvy dodatkami, teda sa podmienky menia.
A zrejme sa to stalo aj v tomto prípade. Preto po dlhej diskusii sa poslanci zhodli na tom , že
p. starostka zistí, či sa naozaj nedá nič robiť a ak nie, bude potrebné po konzultácii s MŽP sa
dohodnúť na splátkovom kalendári, keďže splatnosť tejto čiastky je do 31.8.2016.
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Poslanci s týmto riešením jednohlasne súhlasili – 5 ZA (Bednár R., Madeja P., Madeja M.,
Zakopjan M., Zakopjan R.) a bolo prijaté uznesenie.

Zapisovateľka prečítala návrh uznesenia, ktoré bolo schválené.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila toto zasadanie.

Zapísala : Mgr. M. Rabianská
V Tvarožnej, dňa 17.8.2016

----------------------------Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

Overovatelia :
1. --------------------2. ---------------------

UZNESENIE
z deviateho zasadania obecného zastupiteľstva v
Tvarožnej, konaného dňa 17.8.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej :

15/2016 - s c h v a ľ u j e platbu na vrátenie finančných prostriedkov za zistenie
nezrovnalosti v Projekte „Úprava Tvarožnianskeho potoka“ v celkovej výške
9.452,28 € formou splátkového kalendára.
.

–––––––––––––––––––
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

