ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 13. mája 2019
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Spoluúčasť na projekte „Kamerový systém v obci Dubodiel“
4. Spoluúčasť na projekte „Wifi pre Teba – obec Dubodiel“
5. Ukončenie
Prítomní: Ing. Hostačná, Ing. Judiny, Mgr. Kyselica, Mgr. Petrík Vladimír, p. Petrík Michal, Ing. Reis,
p. Žáčiková,
1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Mgr. Anton Prechádzka prítomných privítal a oboznámil ich s programom
zasadnutia. Poslanci o programe hlasovali: Za: 7, Proti:0, Zdržal sa: 0.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku starosta určil Ing. Stanislavu Ševcechovú.
Za overovateľov: Ing. Hostačná a p. Petrík Michal

3.

Spoluúčasť na projekte „Zriadenie bezplatných Wifi zón v obci Dubodiel“
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok z OP Integrovaná infraštruktúra za účelom zriadenia bezplatných
wifi zón. Spoluúčasť na projekte je vo výške 5%. Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

4.

Spoluúčasť na projekte
Starosta oboznámil poslancov o možnosti získania dotácie z Ministerstva vnútra SR na účely
prevencie kriminality realizáciou monitorovacieho kamerového systému na miestach s najväčším
výskytom osôb (námestie obce, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko, futbalové ihrisko, základná
škola, obecný úrad). Obec je povinná zabezpečiť spolufinancovanie vo výške 5%. Hlasovanie:
Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

.
5. Ukončenie
Starosta poďakoval poslancom za účasť na dnešnom zasadnutí a zasadnutie ukončil.
V Dubodiele, 15.05.2019
Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová, v.r.

.....................................

Overovatelia: Ing. Erika Hostačná, v.r.

.....................................

Michal Petrík, v.r.

.....................................
Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiel
konaného dňa 13. mája 2019

Uznesenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP na Sprostredkovateľský orgán OP II za účelom realizácie projektu
„Zriadenie bezplatných WIFI zón v obci Dubodiel“ realizovaného v rámci výzvy OPII2018/7/1-DOP
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
maximálne 750,00 Eur.

Uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
-

predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva vnútra SR na projekt „Rozšírenie
kamerového systému v obci Dubodiel“.

-

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

-

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške najmenej 5% z
celkových predpokladaných výdavkov projektu.

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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