Uznesenie 3/2019- Pl zo dňa 29.04.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch
A/1 berie na vedomie a schvaľuje podanie žiadosti :
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu „Ľudské
zdroje“ pre :
Prioritnú os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít
Investičná priorita : 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej
regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach,
Špecifický cieľ : 6.1.3: Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre.

Rozpočet projektu vo výške : 284 998,78 €
COV : 257 500,00 €
NFP : 244 625,00 €
Spolufinancovanie 5% : 12 875,00 €
Dofinancovanie vo výške : 27 498,78 €

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
-

-

predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „ Komunitné
centrum prestavba časti kultúrneho domu“
realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2, ktorého ciele sú v súlade s
platným územným plánom obce Veľké Dvorníky a s platným programom rozvoja obce
Veľké Dvorníky,
zabezpečenie realizácie projektu je v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 12 875,00 €
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce vo
výške 27 498,78 €

Hlasovaním za : 7, proti: 0, zdržali sa: 0, návrh bol schválený.

B/ berie na vedomie
1. Správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcii
2. Výročnú správu Obce Veľké Dvorníky za rok 2018
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Veľké Dvorníky za rok 2018
C/ schvaľuje
1. Za overovateľov zápisnice Ing Ivana Ürögiho a Károlya Makkiho a za
zapisovateľku Máriu Ághovú
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva
3. Program odpadového hospodárstva obce Veľké Dvorníky na roky 2016 - 2020
4. Záverečný účet obce Veľké Dvorníky za rok 2018
5. Celoročné hospodárenie obce Veľké Dvorníky bez výhrad
6. Rozdelenie vysporiadaného prebytku obce vo výške 580,15 € do rezervného fondu
Obce Veľké Dvorníky
7. Podanie žiadosti na projekt „Zvýšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu „
a spolufinancovanie z vlastných zdrojov 19 358,49 € z celkových nákladov t.j.
385 558,49 €
8. Vyplatenie dodatočných nákladov vo výške 30 266,525 € v trvaní 24 mesiacov,
mesačné vo výške 1 261,105 € realizátorovi stavby cyklotrasy „STRABAG s.r.o.“
9. Predaj parc.č. 48/8 v kat. úz. Veľké Dvorníky vo výmere 456 m2, ktorá je vedená
ako ostatná plocha pre Júliusa Lavu, nar. v roku 1993, bytom Veľké Dvorníky,
Horná 76/9 a parc.č. 295/34 vo výmere 477 m2 v kat. úz. Veľké Dvorníky, ktorá je
vedená ako zast. plocha pre Rozáliu Lévaiovú, bytom Veľké Dvorníky, Horná ul. č.
73/1 s tým, že na vlastné náklady si objednajú vyhotovenie znaleckého posudku a
o predajnej cenu rozhodne obecné zastupiteľstvo, keď bude vyhotovený znalecký
posudok
10. Umiestnenie monitorovacieho objektu VÚVH v kat. úz. Veľké Dvorníky na parc.č.
761 pre IN SITU P&R, s.r.o., Bratislava
11. Prenájom 1 ks garáže v kat. úz. Veľké Dvorníky na parc.č. 171/458, 171/459,
171/460, 171/461, 171/462, 171/463, 171/464, 171/465, 171/466, 171/467
a 171/468, mesačne 15,00 € od 1.5.2019
12. Žiadosti Modelárskeho klubu Pro – Model, Mostová 46, na usporiadanie preteky
v rámci majstrovstiev Slovenska na jazere vo Veľkých Dvorníkoch
13. Osoby, ktoré majú pohľadávky voči obci a osoby, ktoré majú voči obci nejaké
konanie, neboli pozvaní na slávnostných podujatiach, a aby im obec nedarovala
žiadne dary.
D/ poveruje
1. Starostu obce Veľké Dvorníky na zabezpečenie podania žiadosti o NFP projektu
pod názvom :
- „Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu“
- „Komunitné centrum prestavba časti kultúrneho domu“

