ZÁPISNICA
z 1.zasadnutia OZ v Michalku, konaného dňa 20.01.2016 so začiatkom o 18,30 hod.
v miestnosti KD.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1.Zasadutie OZ otvorila starostka obce. Privítala prítomných poslancoch a konštatovala, že
OZ je uznášania sa schopné.
2.Zapisovateľka: Mgr.Zuzana Džujková Overovatelia zápisnice: Ján Hudák a Jozef Hamorník
Návrhová komisia: Agnesa Peštová a Mgr.Zuzana Džujková
3.Návrh programu zasadnutia poslanci schválili s doplnením o bod Stretnutie ku kanalizácii.
4.Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Jedno uznesenie z posledného
zasadnutia nebolo splnené a to zatiaľ nebola vykonaná inventúra majetku obce./ časové
dôvody/
5. Rozpočet obce na rok 2016. Poslancom na predchádzajúcom zasadnutí starostka prečítala
,,Návrh rozpočtu obce na rok 2016,, Predložený návrh rozpočtu obce bol vyvesený na
úradnej tabuli obce počas 15 dní. ,,Rozpočet obce Michalok na rok 2016 ,, poslanci schválili
bez pripomienkovania.
6.Program rozvoja obce Michalok. Tento dokument o rozvoji obce na roky 2015 -2022
vypracoval Ing.Michal Dvoriak, nakoľko obec je povinná mať vypracovaný PRO. Návrhy na
rozvoj obce boli vybraté z dotazníkov / MAS/, ktoré v roku 2014 boli rozdané do niektorých
domácnosti a aktivít, ktoré sú najviac potrebné pre rozvoj obce aby sa zvýšila kvalita života
občanov v našej obci. Tento dokument je možne v priebehu nasledujúcich rokov doplniť.
Poslanci predložený dokument schválili.
7.Informácia o prácach na žiadosti ,,Rekonštrukcia KD ,,.Starostka predložila poslancom
projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu KD, vyhotovenú projektovou kanceláriou C-H
Projekt so sídlom v Michalovciach. Tento projekt obec podá v rámci výzvy PPA na
predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014- 2020. Podopatrenie:
7.4- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času , kultúry a súvisiacej
infraštruktúry. Vo výzve 7.4.1. je možnosť žiadať o nenávr. fin. príspevok na rekonštrukciu
existujúcich KD. O tento príspevok sa obec chce uchádzať na PPA. Ak by bol projekt úspešný
vnútorné priestory KD - vstupné chodby, sála, miestnosti kuchyne a vonkajšie schodisko
budú opravené plus bude osadená zeleň okolo KD.

8. Poslanci OZ a starostka obce sa pred zasadnutím OZ zúčastnili stretnutia s poslancami obci
Merník a Čičava ,starostom obce Merník a starostkou obce Čičava na OÚ v obci Merník
k otázke kanalizácie v našich obciach. Týmito obcami ešte v roku 2002 bolo založené
združenie ,,Čičava,, za účelom odkanalizovania dotknutých obci. Tento projekt nebol
realizovaný. Obec Čičava má kanalizáciu v časti obce realizovanú cez rómsku komunitu.
Hovorilo sa o tom či obce pôjdu samostatne do kanalizácie, vypracovaní projektovej
dokumentácie a vodoprávnych povoleniach, aby boli obce pripravené v prípade ak vyjdú
nové výzvy. Starosta obce Merník a starostky Michalka a obce Čičava sa následne stretnú
s riaditeľkou VVaK, v prípade výstavby ČOV.
9.Návrh na uznesenia.
10.Starostka sa na záver poďakovala prítomným poslancom za účasť.

