
U     Z     N E S     E N I     E  

z  32.  zasadania  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vernári,  ktoré  sa  konalo 
dňa 14. októbra   2009  o 18.00 hod v zasadačke Obecného úradu  vo Vernári.

Obecné zastupiteľstvo vo Vernári:

 49/2009   berie na vedomie:

a) Kontrolu plnenia uznesení
b) Čerpanie rozpočtu za I.-III. Q 2009

50/2009   súhlasí:

a) S úpravou rozpočtu podľa priloženého rozpočtového opatrenia č. 2/2009  
b) So spracovaním projektu – nákup čistiacej techniky na pozemné komunikácie 

v rámci operačného programu Životné prostredie, kód výzvy OPŽP-PO3-09-3, 
operačný cieľ: 3.1 Ochrana ovzdušia, III. skupina aktivít, bod A.

c) S vyplatením odmeny pre kronikárku obce p. Helenu Alexovú vo výške 203,70 
€ za rok 2008

d) S účasťou obce na akcii Večer autentického folklóru v Bratislave-Petržalke 
v marci 2010

e) S príspevkom pre ZŠ v Hranovnici pri príležitosti 50. výročia založenia školy 
 vo výške 50 €

f) S prenájmom chaty v Blajzlochu p. Marekovi Škvarkovi na obdobie 3 rokov. 
Výška nájomného – 500 € + inflácia,  300 € každoročne na opravu chaty, 
ostatné podrobnosti sa dohodnú v zmluve

g) So splátkou úveru 1 660 € ku koncu roka v prípade dostatku  finančných 
prostriedkov  obce.      

51/2009   schvaľuje:

       a) predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredia, 
           Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny 
           klímy, operačný cieľ 3.1: Ochrana ovzdušia, III. skupina aktivít, kód výzvy: 
          OPŽP-PO3-09-3:
          - názov projektu “ Nákup čistiacej techniky v obci Vernár ”, ktorý je v súlade
          s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vernár.

     b)  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP

    c) výška celkových výdavkov na projekt je vo výške 56 154,96 EUR, 



  d)  výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je vo výške 56 154,96 EUR,

  e) z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 56 154,96 EUR, je
      zabezpečené spolufinancovanie zo strany žiadateľa, t.j. obce Vernár, vo výške 5 %, 
      t.j. vo výške 2 807,75 EUR. 

 f) spôsob financovania projektu bude v plnej výške vo výške 2 807,75 EUR 
     z vlastných zdrojov obce Vernár.

51/2009  ukladá:

a) Upozorniť Východoslovenské energetické závody na časté výpadky elektriny 
a poruchy pri nepriaznivom počasí /vietor, búrka, pod./

                                                                                     Zodpovedný: starosta obce
   Termín: do bud. zasadania OZ

Vo Vernári 19.10.2009

Vladimír Macurák
                                                                                   Starosta obce


