
UZNESENIE
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 26.03.2018

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach
A – berie na vedomie 

1. Výzvu na doplnenie žiadosti o NFP Švábovce 
2. Žiadosť starostu obce Švábovce, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNF)

a) kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2016-3,
b) názov ŽoNFP: „VYBUDOVANIE PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V RÓMSKEJ 
OSADE – ŠVÁBOVCE“  

B  - konštatuje, že
          1.   účasť poslancov je 7/7, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
          2.   že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho 
                a sociálneho rozvoja a s Územným plánom obce Švábovce

C – schvaľuje 
          1.   program rokovania 
            2.     a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy OPLZ-PO6-SC611-2016-3, za účelom realizácie 
                      projektu „VYBUDOVANIE PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V RÓMSKEJ OSADE -
                      ŠVÁBOVCE“,  
                 b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP, 
                 c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, 
                 d) zabezpečenie  financovania   prípadných  neoprávnených  výdavkov  projektu, ktoré 
                      predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 
                      výdavkami projektu

D – ruší
          1.  uznesenia zo dňa 24.11.2017:                           
               -  A 9 – berie na vedomie  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

a) kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2016-3,
b) názov ŽoNFP: „VYBUDOVANIE PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V RÓMSKEJ 
OSADE – ŠVÁBOVCE“  

-  B 2 – konštatuje, že ciele predkladaného projektu (bod A 9) sú v súlade splatným 
programom  

                           hospodárskeho a sociálneho rozvoja a s Územným plánom obce Švábovce   
               -  C 9 – schvaľuje
                       a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy OPLZ-PO6-SC611-2016-3, za účelom realizácie 
                           projektu „VYBUDOVANIE PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V RÓMSKEJ OSADE 
                           - ŠVÁBOVCE“,  
                      b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP, 
                      c) spolufinancovanie realizácie prípojky obcou po schválení Žiadosti o NFP, 
                      d) zabezpečenie  financovania   prípadných  neoprávnených  výdavkov  projektu, ktoré 
                          predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 
                          výdavkami projektu
 
E – volí
           1.  mandátovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice ako celok Ing. Jána Brokeša 
                a Ing. Jána Rusnačka

F – určuje
           1.  za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú 

Starosta obce Ing. Ján Mlynár                                             .............................................................


