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

ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Tvarožnej,
konaného dňa 27.4.2015.
.................................................................................................................................................
Otvorenie :
Ukončenie :

16,30 hod.
17.00 hod.

Prítomní : /podľa prezenčnej listiny/
Neprítomní :

7+1
0

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. Prerokovanie poskytnutia mimoriadneho členského príspevku OZ pre rozvoj
regiónu Spiš v Žakovciach.
4. Návrh uznesenia
5. Záver.

Ďalší priebeh rokovania :
 k bodu 2 programu :
Za overovateľov zápisnice boli určení Radoslav Zakopjan a Miroslav Zakopjan
 k bodu 3 programu :
V tomto bode predložila starostka obce návrh na uznesenie ako aj dôvodovú správu, ktorá
tvorí prílohu tejto zápisnice, v ktorej je podrobne vysvetlené z akého dôvodu je potrebné
poskytnúť mimoriadny členský príspevok. Návrh mimoriadneho členského príspevku je vo
výške 8.000 eur, ktorý môže naša obec poskytnúť v rámci svojich možností. Jedná sa
o členský príspevok na dofinancovanie projektu CHOD MAS zabezpečovaného OZ RRS.
Tento príspevok by mal byť vrátený obci späť po zúčtovaní a ukončení projektu CHOD MAS
v roku 2015. Starostka obce pripomenula poslancom, že obec Tvarožná realizovala cez MAS
7 projektov a preto odporúčala, aby navrhované uznesenie prijali.
Poslanci tento návrh prerokovali a jednohlasne /7ZA/ schválili. Bolo prijaté uznesenie.
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Na záver starostka obce predniesla návrh uznesenia a poďakovala prítomným za účasť a
ukončila toto zasadanie.

Zapísala : Mgr. M. Rabianská
V Tvarožnej, dňa 27.4.2015

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

Overovatelia :

1. --------------------2. ---------------------

UZNESENIE
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva v
Tvarožnej, konaného dňa 27.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej :

3/2015 – s c h v a ľ u j e poskytnutie mimoriadneho členského príspevku vo výške
8.000 eur Občianskemu združeniu pre rozvoj regiónu Spiš so sídlom v Žakovciach
(OZ RRS), a to v termíne do 30.4.2015. Jedná sa o členský príspevok obcí, členov
OZ RRS, na dofinancovanie projektu CHOD MAS zabezpečovaného OZ RRS.

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

