Uznesenie
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 22.júna
2009 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave
_______________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo jednotlivé body programu a prijalo
k nim:

Uznesenie

č. 19/OZ-2009

1/ berie na vedomie
•

kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

•

žiadosť Márie Borňasovej, trvale bytom Šintava 191 o odkúpenie časti obecného pozemku
susediaceho s parcelami č. 1232/2, 1233/35 a k rozhodnutiu sa obecné zastupiteľstvo vráti po
dodaní všetkých potrebných dokladov, na základe ktorých bude možné rozhodnúť.

•

žiadosť manželov Milana a Jozefíny Zubatých, trvale bytom Šintava 192 o odkúpenie časti
obecného pozemku, a k rozhodnutiu sa obecné zastupiteľstvo vráti po dodaní všetkých
potrebných dokladov, na základe ktorých bude možné rozhodnúť.

•

žiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku na zakúpenie videoendoskopického systému pre
oddelenie funkčnej diagnostiky,

•

žiadosť Maroša Tótha, trvale bytom Šintava č. 406 o finančný príspevok s tým, že odsúhlasením
príspevku sa bude zastupiteľstvo zaoberať pred Vašou prípadnou ďalšou súťažou

2/ s ch v a ľ u j e
•

•
•

•

•
•
•

predloženie žiadosti o NFP pre Obec Šintava v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu: „Obnova centra Obce Šintava“, s názvom stavby: Revitalizácia
miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v centre obce, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce
zabezpečenie realizácie projektu obcou po definitívnom schválení žiadosti o NFP
financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt

predloženie žiadosti o NFP pre Obec Šintava v rámci štrukturálnych fondov EU – Regionálny
operačný program 2.1., Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnej ochrany (ROP – 2.1a –
2009/01)
Názov projektu: Rekonštrukcia a prístavba Zariadenia opatrovateľskej služby
zabezpečenie realizácie projektu po definitívnom schválení žiadosti o NFP pre Obec Šintava
financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov

•

zabezpečenie realizácie projektu v rámci výzvy 1.1 Tvorba a implementácia rozvojových
programov základných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s
reformou systému vzdelávania, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú po
definitívnom schválení žiadosti o NFP – ZŠ s MŠ kráľa Svatopluka Šintava a
financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt

•

Kontrolu plnenia a čerpania rozpočtu za I. štvrťrok 2009

•

Audítorskú správu z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2008

•

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2008 bez výhrad

•

plán práce kontrol a poveruje kontrolóra obce vykonaním kontrol podľa plánu práce

•

starostovi obce prevádzať úpravy v rozpočte medzi rozpočtovými skladbami do výšky 5000 eur

•

denný zostatok pokladničnej hotovosti na 1 000,- €

•

čerpanie prebytku hospodárenia k 31.12.2008 vo výške 43 831,95€ na
a) 10% na rezervný fond
b) kúpu motorového vozidla
c) sociálneho zariadenia a mraziaceho boxu na cintoríne
d) spolufinancovanie podaných projektov

•

kúpu služobného osobného motorového vozidla z rozpočtu obce do výšky 12 000,- eur z
rezervného fondu

•

cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre všetkých odberateľov - stočného od 1.1.2009 v
sume 0,8709 eura/m3

•

3/
•

n e s ch v a ľ u j e
žiadosť Ľubomíra Vranu, trvale bytom Šintava 477 o prehodnotenie rozhodnutia o odpredaj
spoluvlastníckeho podielu obce na časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Mierovom námestí
č. 7, 8 a zostáva pri pôvodne schválenom uznesení, v ktorom sa konštatuje, že obec je ochotná
uvedenú nehnuteľnosť odkúpiť s tým, že Vás vyzvalo o stanovenie ceny.

