ZÁPISNICA
napísaná z mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krušetnici
konaného dňa 2. októbra 2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:

Poslanci podľa pripojenej prezenčnej listiny

N e p r í t o m n í:

Mgr. Terézia Pacoňová

Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Jozef Stančík, ktorý
privítal prítomných a uviedol, ţe zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné,
neprítomná je poslankyňa Mgr. Terézia Pacoňová, ktorá sa ospravedlnila.
Za zapisovateľku bola určená pracovníčka obecného úradu p. Alţbeta Páterková, za
overovateľov starosta určil p. Daniela Dopatera a p. Mgr. Danku Jančovú.

Navrhol tento program:
1. Schválenie projektu „Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci
Krušetnica - rekonštrukcia kotolne v ZŠ“

ROKOVANIE:
Po prečítaní programu starosta obce vyzval poslancov, ţe v prípade ak niečo majú na
doplnenie alebo na zmenu programu, nech sa vyjadria. Poslanci jednohlasne schválili program
jednania, nemali ţiadne návrhy ani pripomienky.
V bode 1/ starosta obce informoval o moţnosti podať ţiadosť o nenávratný finančný príspevok
v rámci výzvy Operačného programu Ţivotné prostredie, Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a
minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Operačný cieľ 3.2: Minimalizácia
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie na projekt
"Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Krušetnica - rekonštrukcia kotolne v
ZŠ". O tomto projekte uţ informoval na minulom zasadaní ObZ (08. 08. 2014), avšak v tom
čase ešte nebol dokončený a nevedela sa celková výška projektu + spolufinancovanie vo výške
5 %, čo zo strany obce predstavuje sumu 21.447,01 €. Ţiadosť je potrebné odovzdať do 06. 10.
2014, preto z tohto dôvodu bolo zvolané mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci po diskusii o projekte jednohlasne schválili predloţenie ţiadosti o NFP a
financovanie projektu z vlastných zdrojov obce vo výške 5%.

U Z N E S E N I E č. 4/2014
––––––––––––––––––––––––––––-Obecné zastupiteľstvo v Krušetnici
A/ SCHVAĽUJE
Predloţenie ţiadosti o NFP:
Názov projektu: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Krušetnica rekonštrukcia kotolne v ZŠ
Výška celkových výdavkov na projekt:

428 940,20 EUR

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 428 940,20 EUR
Výška celkového spolufinancovania projektu zo strany ţiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov:
21 447,01 EUR
Spôsob financovania projektu:

z vlastných zdrojov

Kód príslušnej výzvy, v rámci ktorej bude ŢoNFP predloţená: OPŢP-PO3-14-1
Keďţe program jednania bol vyčerpaný a ďalšie pripomienky neboli, starosta dal
hlasovať za uznesenie. Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a zasadanie ukončil.
Zapísala: Alţbeta Páterková

Overovatelia:

Daniel Dopater, v. r.
Mgr. Dania Jančová, v. r.

Starosta obce:

Jozef Stančík, v. r.

