OBEC SUCHÁ NAD PARNOU
Obecný úrad Suchá nad Parnou
919 01 Suchá nad Parnou 68
IČO: 00313009
(ďalej aj ako „obec“)

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Suchá nad Parnou
konaného dňa 27.4.2022 o 19:00 hod. v kultúrnom dome v Suchej nad Parnou
Prítomní poslanci:

Ing. Katarína Gažovičová
Ing. Adam Krajčovič, PhD. – zástupca starostu
JUDr. Zuzana Krajčovičová
Alena Lastovičková
Martin Praženka
Ing. Mária Srnáková
Marek Surový

Uznesenie č. 22/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou b e r i e n a v e d o m i e určenie overovateľov zápisnice
poslankyne Ing. Katarínu Gažovičovú a Ing. Máriu Srnákovú.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

7 poslancov
6 poslancov
0 poslancov
1 poslanec (Gažovičová)

Uznesenie č. 22/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 23/2022

Obecné zastupiteľstvo Suchej nad Parnou s c h v a ľ u j e program zasadnutia obecného zastupiteľstva
v znení tak, ako bol zverejnený na úradnej tabuli:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a určenie overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu.
3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zlepšenie kvality poskytovaných služieb
a hygienických štandardov v kultúrnom dome v obci Suchá nad Parnou“ – schvaľovanie
zabezpečenia financovania spoluúčasti a neoprávnených výdavkov.
4. Záver.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

7 poslancov
7 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 23/2022 bolo prijaté.
Uznesenie č. 24/2022

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou schvaľuje:
1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Zlepšenie
kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v kultúrnom dome v obci Suchá nad
Parnou“ v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky č. IROP-PO7-SC77-2021-75 zo strany žiadateľa t. j. Obce Suchá nad Parnou maximálne
vo výške 10 526,32 Eur a
2. zabezpečenie financovania 100 % prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie:

prítomní
za
proti
zdržal sa

Uznesenie č. 24/2022 bolo prijaté.

7 poslancov
7 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Obec Suchá nad Parnou – Uznesenia z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.4.2022

V Suchej nad Parnou, 27.4.2022

...................................................
Ing. Martin Glončák
starosta obce

Strana 2 z 2

