UZNESENIE
Č. I.
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sečovská Polianka
zo dňa 17. marca 2017
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo tieto uznesenia:
Uznesenie č. 1/I/2017
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
informáciu o plnení predchádzajúcich uznesení.
Uznesenie č. 2/I/2017
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie
b) projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Sečovská Polianka
realizovaného v rámci IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce,
c) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 9 192,95 EUR,
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Uznesenie č. 3/I/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) s c h v a ľ u j e
zámer opravy celej strechy ZŠ Sečovská Polianka,
b) p o v e r u j e
starostu obce zabezpečením postupu zadávania zákazky „Oprava poškodenej strechy „
podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 4/I/2017
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie
Názov projektu: „Zníženie primárnej energetickej náročnosti MŠ Sečovská Polianka“.
Výška celkových výdavkov na projekt: 810 000,- EUR.
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 810 000,- EUR.
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Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov – 5 %: 40 500,- EUR.
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
Uznesenie č. 5/I/2017
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016.
Uznesenie č. 6/I/2017
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, podľa predloženého návrhu na rok 2017.
Uznesenie č. 7/I/2017
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
informáciu o momentálnej situácii na stavbe „Jedáleň ZŠ Sečovská Polianka“.

MVDr. Marián Fedor
starosta obce

v.r.

Návrhová komisia:
Michal Lehončák
Mgr. Silvia Madarová
Ing. Juraj Novák
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