Výpis uznesení z mimoriadneho zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej,
konaného dňa 26. 6. 2017 v MOS Súľov
Uznesenie č. 33 / 2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Súľov - Hradná schvaľuje:
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného
prostredia 2014-2020, vyhlásenej 27.2.2017, Kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2017-19,
Prioritná os: 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných
budov, na realizáciu projektu: „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov
- Hradná“
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 5 % , čo predstavuje sumu max. 22
500,00 Eur.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa : 0

Uznesenie č. 34/2017
OZ schvaľuje Zmluvu o nájme nebytových priestorov v MOS Súľov so spol. Slovak
Telekom, a.s. s tým, že cena bude 24 Eur/m2/rok , čo predstavuje 3- násobné zvýšenie
ceny oproti pôvodnej cene.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0 Zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 35 /2017
OZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. KN – E 813/1 záhrada o výmere 276, 5 m2 od
Daniely Zvakovej rod. Síkorovej nar. 09.08.1968, bytom Považská Bystrica, Šoltésová
401/117, 017 01 a to za cenu 4 eurá/m2.
Hlasovanie: Za: 6

Proti : 0 Zdržalo sa : 0

Uznesenie č. 36 /2017
OZ schvaľuje návrh VZN č. 1 / 2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce
Súľov – Hradná.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa : 0

Uznesenie č. 37/2017
OZ schvaľuje využívanie školského ihriska deťmi v čase prázdnin denne od 10.00 hod.
do 17.00 hod. a v čase mimo prázdnin od 15.00 hod. do 17.00 hod. za podmienok, že
zodpovednosť za bezpečnosť, dodržiavanie dozoru, ako aj ochranu majetku zodpovedá
dospelá osoba nad 18 rokov veku, ktorá si písomne prevezme kľúče od ihriska od Ing.
Baláža, čím sa aj zaviaže tieto stanovené podmienky dodržiavať a prípadnú škodu na
zdraví a majetku nahradiť poškodenému.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

Zdržalo sa: 0

