Obec Šarišské Dravce, 082 73 Šarišské Dravce 109
Uznesenie č. 11/09/2017
z 37 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Dravciach
konaného dňa 25. 9. 2017
K bodu 1: Otvorenie
Uznesenie č. 069/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje program 36. zasadnutia OZ s nasledovnými zmenami:
Výsledok hlasovania:

prítomní: 6 za: 6 proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2 Projekt „Vybavenie odborných učební v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce -návrh
na úpravu uznesenia
Uznesenie č. 070/2017
Ob e c n é zast up it e ľ st vo
mája 2017 v pôvodnom znení

mení a dopĺňa uznesenie č. 041/2017 zo dňa 6.

a) berie na vedomie informáciu o podaní projektového zámeru „Vybavenie odborných
učební – ŽS s MŠ Šarišské Dravce“ v celkovej predpokladanej výške výdavkov 179
967,30€,
b) schvaľuje podanie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Vybavenie odborných
učební – ŽS s MŠ Šarišské Dravce“ kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na budovanie
a zlepšenie odborných učební rôzneho druhu v základne škole, ktorého ciele sú v súlade s
platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce. Celkové oprávnené
výdavky projektu sú 179 967,30€ a požadovaná výška NFP je 170 968,94€,
c) schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci,
e) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 8 998,36€, čo je rozdiel celkových výdavkov a požadovanej NFP z
vlastných zdrojov.

na znenie
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Vybavenie
odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce realizovaný v rámci výzvy IROP-PO2SC222-2016-12", ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a
platným programom rozvoja obce
b) schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci
c) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 8 998,36 Eur rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia

pomoci
d) schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z
rozpočtu obce
Výsledok hlasovania:

prítomní: 5

za:

5 proti:

0 zdržal sa: 0

K bodu 3 Projekt „Rekonštrukcia podlahy telocvične v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“ –
návrh na uznesenie
Uznesenie č. 071/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

a/ predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby ,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2017
na Ministerstvo školstva SR
Názov projektu: Rekonštrukcia podlahy v telocvični v Základnej škole s materskou
školou Šarišské Dravce
b/ spolufinancovanie vo výške 10 % celkového rozpočtu projektu a to výške
6 988.- EUR.
Výsledok hlasovania:

prítomní: 5

za:

5 proti:

0 zdržal sa: 0

V Šarišských Dravciach 25.9.2017

overovatelia zápisnice:

zapisovateľka:

starosta obce:

Mgr. Iveta Mišenčíková

Ing. Jozef Bujňák v.r.

