ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štrba,
konaného dňa 27. júla 2015 o 17:00 hod. v Spoločenskom dome v Štrbe
______________________________________________________________
Na zasadnutí boli prítomní:
Michal Sýkora, starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Ing. Jaroslav Baláž, Ing. Tomáš Hyben, PhD., Michal
Pavela, Ing. Marián Macko, Milan Figliar, Adriana Smoleňáková, Ing. Ľubomír Otčenáš,
Ing. Július Fabian
Zástupkyňa starostu: Ing. Dagmar Vincová
Prednostka OcÚ: Ing. Oľga Netočná (viď prezenčná listina).
Hlavná kontrolórka obce: Ing. Monika Kičáková - ospravedlnená

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štrba.
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Štrba (ďalej len OcZ) otvoril a viedol
Michal Sýkora, starosta obce, ktorý privítal poslankyňu, poslancov, zástupkyňu starostu,
prednostku OcÚ.
Michal Sýkora, starosta obce uviedol, že zvolal obecné zastupiteľstvo za účelom
prerokovania a schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenie 2.2 –
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mesta a obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Štrba schválilo program zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Štrba zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Dagmar
Vincová, Ing. Július Fabian, Ing. Marián Macko a určilo Ing. Jaroslava Baláža a Michala
Pavelu za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na
realizáciu projektu “Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Štrba“
Michal Sýkora, starosta obce informoval, že MH SR ako riadiaci orgán pre Operačný
program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo výzvu na predkladanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia pre mesta a obce. Keďže obec už realizovala prvú etapu modernizácie
verejného osvetlenia na Hlavnej, Štěpankovickej a Hviezdoslavovej ulici, chceme
pokračovať vo výmene súčasných svietidiel za nové technicky vyspelejšie s nižšou
energetickou náročnosťou. Preto chceme v rámci tejto výzvy podať žiadosť o nenávratné
finančné prostriedky a ak budeme úspešní, tak by boli vymenené komplet všetky svietidla za
úsporné v Štrbe a Tatranskej Štrbe. Avšak súčasťou žiadosti je aj uznesenie obecného
zastupiteľstva, ktoré Vám predkladáme na schválenie.

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo uznesenie uvedené v správe.

Zapísala: Ing. Oľga Netočná
V Štrbe 27. júla 2015
Overovatelia zápisnice: Ing. Jaroslav Baláž
Michal Pavela

Michal Sýkora
starosta obce

Ing. Oľga Netočná
prednostka OcÚ

