U z n e s e n i e č. 133
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 22. októbra 2020 o 18.00 hod. v miestnosti Dedinského múzea v Chľabe.

1. Schválenie programu 13. riadneho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. schvaľuje
1. Podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení program svojho 13. riadneho zasadnutia dňa
22. októbra 2020 nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Správa o plnení prijatých uznesení
Správa o činnosti a aktivitách obecného úradu a správa hlavnej kontrolórky obce
Správa o plnení rozpočtu obce Chľaba k 30. 09. 2020
Individuálna výročná správa Obce Chľaba za rok 2019
Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce predajom - P. Buliš a manž. M.
Bulišová
7. Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce predajom - I. Gramblička a
manž. PaedDr. E. Grambličková
8. Žiadosť J. Slobodníka o odkúpenie obecného pozemku - parc. č. 2055/31
9. Žiadosť I. Saskőiovej o odkúpenie časti obecného pozemku - parc. č. 3145
10. Posúdenie a schválenie žiadostí o opakované uzatvorenie nájomných zmlúv bytov v
bytovom dome 2x6 bj. typ PROFIS 2016 Chľaba, súp. č. 708
11. Prerokovanie prijatia bezúročnej návratnej finančnej výpomoci (pôžičky)
12. Prerokovanie prijatia preklenovacieho úveru pre investičnú akciu RE-START – Burda
centrum
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver zasadnutia

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 4
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Chľabe, dňa 26. októbra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 134
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 22. októbra 2020 o 18.00 hod. v miestnosti Dedinského múzea v Chľabe.

2. Zriadenie a voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. zriaďuje
1. Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení návrhovú komisiu v zložení:
• Ing. Ján Máčai
• Nora Tóthová
B. vymedzuje úlohy
1. Návrhovej komisii:
a) sledovať priebeh zasadnutia, predkladané návrhy a obsah diskusie,
b) predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy
uznesení, tak aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele.
C. berie na vedomie
1. Určenie overovateľov zápisnice v zložení:
• Andrea Mácsaiová
• Pavol Tóth

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 4
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Chľabe, dňa 26. októbra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 135
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 22. októbra 2020 o 18.00 hod. v miestnosti Dedinského múzea v Chľabe.

3. Správa o plnení prijatých uznesení, správa o činnosti a aktivitách obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. berie na vedomie
1. Správu o plnení prijatých uznesení
2. Správu o činnosti a aktivitách obecného úradu

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 4
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Chľabe, dňa 26. októbra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 136
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 22. októbra 2020 o 18.00 hod. v miestnosti Dedinského múzea v Chľabe.

4. Správa o plnení rozpočtu obce Chľaba k 30. 09. 2020
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. berie na vedomie
1. Správu o plnení rozpočtu obce Chľaba k 30. 09. 2020
2. Vykonané zmeny rozpočtu obce Chľaba starostom obce rozpočtovým opatrením:
• Rozpočtové opatrenie č. 2020/08, zo dňa 30. 09. 2020, podľa prílohy.
B. schvaľuje
1. Zmeny rozpočtu obce Chľaba rozpočtovým opatrením:
• Rozpočtové opatrenie č. 2020/09, zo dňa 22. 10. 2020
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, podľa prílohy.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 4
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Chľabe, dňa 26. októbra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 137
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 22. októbra 2020 o 18.00 hod. v miestnosti Dedinského múzea v Chľabe.

5. Individuálna výročná správa Obce Chľaba za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E

A. prerokovalo
1. Predložený dokument: „Individuálna výročná správa Obce Chľaba za rok 2019“.
B. schvaľuje
1. Dokument: „Individuálna výročná správa Obce Chľaba za rok 2019“.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 4
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Chľabe, dňa 26. októbra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 138
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 22. októbra 2020 o 18.00 hod. v miestnosti Dedinského múzea v Chľabe.

6. Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce predajom - P. Buliš a manž. M.
Bulišová

Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• novovytvoreného pozemku parc. č. 1060/24, druh pozemku - záhrada, o výmere 418 m 2,
parcela registra C-KN, oddeleného geometrickým plánom č. 23/20, vyhotoviteľa
GEOMETER Ing. Tibor Kiss, 943 59 Pavlová 157, od pozemku parc. č. 1060/3, druh
pozemku - trvalý trávny porast, o výmere 14195 m 2, parcela registra E-KN, katastrálne
územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č. 995, vlastnícky podiel 1/1.
B. schvaľuje
1. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• novovytvoreného pozemku parc. č. 1060/24, druh pozemku - záhrada, o výmere 418 m 2,
parcela registra C-KN, oddeleného geometrickým plánom č. 23/20, vyhotoviteľa
GEOMETER Ing. Tibor Kiss, 943 59 Pavlová 157, od pozemku parc. č. 1060/3, druh
pozemku - trvalý trávny porast, o výmere 14195 m 2, parcela registra E-KN, katastrálne
územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č. 995, vlastnícky podiel 1/1,
do výlučného vlastníctva: Petra Buliša a manž. Martiny Bulišovej, trvalým pobytom 943 65
Chľaba 210
za kúpnu cenu vo výške 2,00 EUR/m2 , t.j. celkom 836,00 EUR,
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý je priľahlý k
pozemku v osobnom vlastníctve P. Buliša, nachádza sa nad rodinným domom súp. č. 210.
Pozemok je obcou nevyužívaný a budúci vlastníci si ho kupujú za účelom jeho
obhospodarovania
a za podmienok:
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy,
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.
C. poveruje
1. Starostu obce Ing. Gregora Izraela, PhD. podpísaním kúpnej zmluvy.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 26. októbra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 139
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 22. októbra 2020 o 18.00 hod. v miestnosti Dedinského múzea v Chľabe.

7. Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce predajom - I. Gramblička a manž.
PaedDr. E. Grambličková
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• novovytvoreného pozemku parc. č. 1060/25, druh pozemku - záhrada, o výmere 515 m 2,
parcela registra C-KN, oddeleného geometrickým plánom č. 23/20, vyhotoviteľa
GEOMETER Ing. Tibor Kiss, 943 59 Pavlová 157, od pozemku parc. č. 1060/3, druh
pozemku - trvalý trávny porast, o výmere 14195 m 2, parcela registra E-KN, katastrálne
územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č. 995, vlastnícky podiel 1/1.
B. schvaľuje
1. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• novovytvoreného pozemku parc. č. 1060/25, druh pozemku - záhrada, o výmere 515 m 2,
parcela registra C-KN, oddeleného geometrickým plánom č. 23/20, vyhotoviteľa
GEOMETER Ing. Tibor Kiss, 943 59 Pavlová 157, od pozemku parc. č. 1060/3, druh
pozemku - trvalý trávny porast, o výmere 14195 m 2, parcela registra E-KN, katastrálne
územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č. 995, vlastnícky podiel 1/1,
do výlučného vlastníctva: Igora Grambličku a manž. PaedDr. Eriky Grambličkovej, trvalým
pobytom 851 01 Bratislava-Petržalka, Ševčenkova 1062/13
za kúpnu cenu vo výške 2,00 EUR/m2 , t.j. celkom 1030,00 EUR,
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o pozemok priľahlý k pozemku v
osobnom vlastníctve žiadateľov, nachádza sa nad rodinným domom súp. č. 211, ktorého sú
vlastníkmi. Pozemok je obcou nevyužívaný a budúci vlastníci si ho kupujú za účelom jeho
obhospodarovania
a za podmienok:
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy,
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.
C. poveruje
1. Starostu obce Ing. Gregora Izraela, PhD. podpísaním kúpnej zmluvy.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 26. októbra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 140
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 22. októbra 2020 o 18.00 hod. v miestnosti Dedinského múzea v Chľabe.

8. Žiadosť J. Slobodníka o odkúpenie obecného pozemku – parc. č. 2055/31
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• pozemok parc. č. 2055/31, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 58
m2, parcela registra C-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č.
1, vlastnícky podiel 1/1.
B. schvaľuje
1. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• pozemok parc. č. 2055/31, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 58
m2, parcela registra C-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č.
1, vlastnícky podiel 1/1,
do výlučného vlastníctva: Jozefa Slobodníka, trvalým pobytom 941 43 Dolný Ohaj, Hlavná
39/78
za kúpnu cenu vo výške 4,00 EUR/m2 , t.j. celkom 232,00 EUR
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza za stavbou
rekreačnej chaty vo vlastníctve žiadateľa, k pozemku obec nemá žiadny prístup, je
nízkej výmery a obcou nevyužívaný,
a za podmienok:
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy,
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.
C. ukladá
1. Obecnému úradu zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 26. októbra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 141
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 22. októbra 2020 o 18.00 hod. v miestnosti Dedinského múzea v Chľabe.

9. Žiadosť I. Saskőiovej o odkúpenie časti obecného pozemku - parc. č. 3145
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• časť pozemku parc. č. 3145, druh pozemku - trvalý trávny porast, o celovej výmere
10258 m², parcela registra E-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na
LV č. 995, podiel vlastníctva 1/1.
B. neschvaľuje
1. Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• časť pozemku parc. č. 3145, druh pozemku - trvalý trávny porast, o celovej výmere
10258 m², parcela registra E-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na
LV č. 995, podiel vlastníctva 1/1.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 26. októbra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 142
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 22. októbra 2020 o 18.00 hod. v miestnosti Dedinského múzea v Chľabe.

10. Posúdenie a schválenie žiadostí o opakované uzatvorenie nájomných zmlúv bytov v bytovom
dome 2x6 bj. typ PROFIS 2016 Chľaba, súp. č. 708
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. posúdilo
1. Žiadosti o opakované uzatvorenie nájomných zmlúv bytov v bytovom dome 2x6 bj. typ
PROFIS 2016 Chľaba, súp. č. 708 v zmysle § 3 a § 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce
Chľaba č. 2/2019 upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia.
B. schvaľuje
1. Žiadosti o opakované uzatvorenie nájomných zmlúv bytov v bytovom dome 2x6 bj. typ
PROFIS 2016 Chľaba, súp. č. 708 nasledovným nájomcom:
BLOK A
Byt č. 1 – Jolana Izraelová, Chľaba 66
Byt č. 2 – Brigita Gráner Bogdányiová, Chľaba 127
Byt č. 3 – Estera Pecková, Chľaba 16
Byt č. 4 – Marta Klinecová, Chľaba 126
Byt č. 5 – Andrea Szölgyénová, Chľaba
Byt č. 6 – Peter Čelétka, Chľaba 708
BLOK B
Byt č. 7 – Ján Tóth, Chľaba 708
Byt č. 8 – Marta Engelová, Chľaba 157
Byt č. 9 – Simonetta Vadkertiová, Chľaba 214
Byt č. 10 – Ladislav Očovský, ml., Chľaba 236
Byt č. 11 – Zoltán Kvarda, Maslovce 839
Byt č. 12 – Igor Máčai, Chľaba 281
Nájomné zmluvy budú uzatvorené na dobu určitú od 01. 12. 2020 do 30. 11. 2021.
Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 26. októbra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 143
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 22. októbra 2020 o 18.00 hod. v miestnosti Dedinského múzea v Chľabe.

11. Prerokovanie prijatia bezúročnej návratnej finančnej výpomoci (pôžičky)
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom
financií Slovenskej republiky na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v
roku 2020.
B. schvaľuje
1. Prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na základe Uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 494 z 12. 08. 2020 vo výške 11.633,00 EUR, za podmienok dojednaných v
zmluve o návratnej finančnej výpomoci, na výkon samosprávnych pôsobností obce z
dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
C. berie na vedomie
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Chľaba k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných
zdrojov financovania.
D. poveruje
1. Starostu obce k podpisu zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci medzi
Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Obcou Chľaba a dokumentov potrebných k
čerpaniu návratnej finančnej výpomoci.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 26. októbra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 144
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 22. októbra 2020 o 18.00 hod. v miestnosti Dedinského múzea v Chľabe.

12. Prerokovanie prijatia preklenovacieho úveru pre investičnú akciu RE-START – Burda centrum
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh na prijatie preklenovacieho úveru v rámci projektu Programu cezhraničnej spolupráce
INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko: „RE-STRUCTURING: Modernisation &
Transformation of Social Services Infrastructure“, ID: SKHU/1802/3.1/043, pre investičnú
akciu - rekonštrukcia a modernizácia stavby Burda centrum Chľaba.
B. berie na vedomie
1. Prijatie preklenovacieho úveru v rámci projektu Programu cezhraničnej spolupráce
INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko: „RE-STRUCTURING: Modernisation &
Transformation of Social Services Infrastructure“, ID: SKHU/1802/3.1/043, pre investičnú
akciu - rekonštrukcia a modernizácia stavby Burda centrum Chľaba.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 26. októbra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 145
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 22. októbra 2020 o 18.00 hod. v miestnosti Dedinského múzea v Chľabe.

13. Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnych služieb o poskytnutie finančného príspevku na
prevádzku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov DOS
Danubia na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Žiadosť Občianskeho združenia DOS, Čadca, Prevádzka DOS Danubia, Štúrovo o finančný
príspevok na prevádzku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre
seniorov DOS Danubia Štúrovo na rok 2021.
B. zamieta
1. Poskytnúť finančný príspevok na prevádzku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
v zariadení pre seniorov na rok 2021 pre Občianske združenie DOS, Čadca, Prevádzka DOS
Danubia, Štúrovo.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 26. októbra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 146
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 22. októbra 2020 o 18.00 hod. v miestnosti Dedinského múzea v Chľabe.

14. Návrh na predloženie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok
2021
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh na predloženie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok
2021, vrámci oblasti: C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z
pohľadu odpadov, činnosť: C1 Triedený zber komunálneho odpadu.
B. schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021,
vrámci oblasti: C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu
odpadov, činnosť: C1 Triedený zber komunálneho odpadu.
2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o podporu formou dotácie.
3. Výšku spolufinancovania 5% z celkových oprávnených nákladov projektu vo výške 80.000
EUR, t.j. 4.000 EUR.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 26. októbra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

