
Zápisnica 
zo  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 Obce NOVÁ SEDLICA
konaného 8.  septembra 2020

Prítomní:               Vasiľ Dinič, starosta obce
Prítomní poslanci :    Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš,  Milan Harkot
Ďalší prítomní:           Jana Šebáková – pracovníčka OcÚ  
                                     

P r o g r a m  :

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania   
2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
3. Vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc 
4. Návrh na schválenie uznesení a záver. 

K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania

          Mimoriadne zasadnutie zvolal starosta obce a konalo sa za prítomnosti troch poslancov
OZ  a  pracovníčky  obecného  úradu.  V  úvode  starosta  privítal  prítomných  a  pristúpil  k
hlasovaniu  rokovacieho  poriadku.  Poslanci  OZ  nemali  námietky  a  jednohlasne  schválili
program zasadnutia. 

Uznesenie č. 38/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica
schvaľuje
program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.

Hlasovanie:                     za:                        3     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot/                                                  
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   2  /Ján Bľacha, Milan Ruňanin/       
  

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice  

Overovatelia zápisnice: Miroslav Fedoráš, Milan Harkot
Zapisovateľ:                  Jana Šebáková

K     bodu č. 3 Vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc   

     Starosta obce predložil poslancom OZ výzvu MH SR na vybudovanie verejne prístupných 
elektrických nabíjacích staníc. Poslanci OZ sa podrobne oboznámili s podmienkami výstavby 
nabíjacej stanice, s jej umiestnením, ako aj so spolufinancovaním tohto projektu. 
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Skonštatovali, že  účasť obce na realizácii tejto výstavby vo výške 250 Eur z oprávnených 
nákladov, t.j. 5 %, je pre obec nepodstatná čiastka a súhlasili s realizáciou tohto projektu.  

Uznesenie č. 39/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica  v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A/ berie na vedomie 

– informácie o výzve Ministerstva hospodárstva na vybudovanie verejne prístupných 
elektrických nabíjacích staníc

B) schvaľuje 
– podanie žiadosti o dotáciu na základe výzvy MH SR z 2.9.2020:

Kód výzvy:             č. 11378/2020-4210-52028
Názov projektu:    Zariadenie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice NOVÁ 
SEDLICA
Schválená výška spolufinancovania projektu je 250,- €, t.j. 5% oprávnených nákladov
z dotácie na zriadenie nabíjacej stanice. 

 Hlasovanie:                     za:                        3     /Michal Zimovčák, Miroslav Fedoráš, 
                                                                              Milan Harkot/                                                  
                                         proti :                   0                     
                                         zdržal sa:              0                      
                                         neprítomní pri hlasovaní:   2  /Ján Bľacha, Milan Ruňanin/       
    

Zapísala: Jana Šebáková

                                                                              ....................................................    
                                                                                               starosta obce

Overovatelia:

Milan Harkot         ........................................        Miroslav Fedoráš   ...............................
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