ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 16.9.2019.
Prítomní boli:
1.Starosta obce
2. Poslanci OZ

Milan Rafael
Silvia Ballová, Mgr.
Róbert Banda
Henrich Csóvány, Ing
Gabriel Gyönyör
Vojtech Hornok
Ladislav Németh
Ladislav Oroslán

3. Pracovníčka OcÚ

Katarína Močárová
Mária Tatárová

4. Neprítomný
Poslanec OZ

Henrich Csóvány, Ing.
.
Rokovanie

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Rafael privítaním prítomných.
Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci OZ, preto je OZ uznášania schopné.
Za návrhovú komisiu určil:
1/ Ladislava Oroslána
2/ Silviu Ballovú, Mgr.
3/ Gabriela Gyönyöra
Za overovateľov zápisnice určil
1/ Róberta Bandu
2/ Vojtecha Hornoka
Za zapisovateľa určil Katarínu Močárovú pracovníčku OcÚ.
Po oboznámení prítomných s programom rokovania dal starosta program na schválenie.
Prítomný: 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržiavali: 0
Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
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Program rokovania:
1.
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu
„Wifi pre Teba“
Starosta obce p. Rafael predkladal poslancom OZ ponuku od firmy PROROZVOJ
s r.o ohľadne
výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku so zameraním na podporu projektu „Wifi pre Teba“. Výzva je zameraná na
budovanie bezplatných WIFI sietí na verejných miestach . Výška dotácií je 15 000 €.
Žiadosti sa podávajú do 13. novembra 2019. Spoločnosť PROROZVOJ s r.o zatiaľ
vypracoval len úspešné výzvy. Ich referencie je možné pozrieť na internete. NITRANET ako
dodávateľ nám zabezpečí Internet a servis na celé obdobie 5 rokov zdarma, v prípade dobrých
vzťahov aj nastálo. V rámci výzvy bude osadená nová optika a prístupové body (wifi
vysielače) ideálne v počte 10 kusov – vtedy je možné využiť maximálnu výšku dotácie.
Poslankyňa Silvia Ballová poznamenala, že viaceré obce túto výzvu odmietli vraj sú
tam skryté poplatky.
Pán starosta obce priamo zo zasadnutia telefonicky zavolal pani Bereczovej, ktorá je
zamestnankyňou spoločnosti PROROZVOJ s r.o . P. Bereczová potvrdila že nie sú žiadne
skryté poplatky, môže ísť iba za elektrickú energiu , ktorú potrebujú vysielače cca 20 €/
mesiac. Ďaľšie dotazy súvisiace vybudovaním WIFI prístupu na p.Bereczovú mala
poslankyňa Mgr.Ballová a poslanec p.Oroslán.
Pani Bereczová poznamenala že podmienky vybudovania a financovania projektu sú
zverejnené aj na webovej stránke: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Starosta obce dal hlasovať:
Prítomný: 6
Kto je za: 4
Kto je proti: 1 /Silvia Ballová, Mgr./
Kto sa zdržiaval: 1 /Ladislav Oroslán/
2.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo :
1

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu
„Wifi pre Teba“
Uznesenie č. 56

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu „Wifi pre
Teba“
 Realizácia projektu s názvom „Wifi pre Teba“.
 Výška maximálneho celkového spolufinancovania 5% zo strany žiadateľa obec Dolné
Semerovce.
 Z celkových oprávnených výdavkov projektu predstavuje čiastku 750,- EUR.
 Kód výzvy: OPII-2018-7/1-DOP.
 Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO OP II) 2014 – 2020.
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Na záver rokovania starosta obce konštatoval že program schválený poslancami sa
vyčerpal a sa poďakoval prítomným za účasť. Zasadnutie OZ ukončil.

Milan Rafael
starosta obce
Overovatelia:
Róbert Banda
Vojtech Hornok

Zapisovateľka:
Katarína Močárová

........................................

V Dolných Semerovciach dňa 23.9.2019
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