Komisia pre projekty, eurofondy a strategické pláno vanie

Zápis nica
z 8. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke MsÚ v Zlatých Morav
ciach dňa 28.l.2013
o 15,30 hod

Program :
l. Otvorenie
2. Aktualizácia uznesenia na predloženie Žiadosti o dotáciu na územn
oplánovaciu
dokumentáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky.
3. Informácia o Info rmačných termináloch v Zlatých Moravciach
4. Informácia k PHSR 2014 - 2020
7. Rôzne

8. Diskusia
9. Záver

K bodu 1.
p. predsedníčka: na úvod pani predsedníčka privítala všetkých prítom
ných a otvorila 8.
zasadnutie komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie
K bodu 2.
p.pred sed n íčka : vyzvala p. Ing. Košúta o poskytnutie
informácii k danému bodu.
Ing. Košút: oboznám ila komisiu o uvedenom bode a dôležitosti pre potrebu
žiadosti o dotáciu
na územnop lánovaci u dokumentáciu , kde sa hovorí o záväzku, že
proces obstarávania
a schval'ovania ÚPD potrvá najviac 3 roky.

p. predsedníčka: dala hlasovať o tomto bode:
Za: 5
Proti :O
Zdržali sa:O
Komisia odporúča MsZ schváliť záväzok pre získanie dotácie
na územnoplánovaciu
dokumentáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
SR.
K bodu 3
p.predsedníčka:

vyzvala p. Ing. Košúta o poskytnutie informácii k danému bodu.

Ing. Košút:
odporúčanie

Euro.

odporučil

mat eriá l k bodu č.3 , z ktorého vyp
lýv a, že Me sto Zla té Moravce na
kom isie z 23.1 1.20 12 požiadalo NSK
o odk úpe nie informačných terminál
ov za l

K bodu 4
p.predsedníčka:

vyz vala p. Ing. Košúta o poskytnutie
informácii k dan ému bodu.
Ing. Košút: odporučil materiál k
bodu č.4 , kde je uvedené odporúčan
ie Min iste rstv a dop ravy ,
výstavby a regi oná lneh o roz voj a
SR a postup vyp raco van ia PHS R.
Zároveň obo zná mil členov
kom isie o prie sku me trhu týkaj úce
ho sa vyp raco van ia PH SR na obd
obi e 201 4 -2020.
Ing. Pacalajová: pos kyt la ďalšie info
rmácie o PH SR a nás ledn om postupe
vyp raco van ia.
p. predsedníčka: po diskusii s ďal
šími členmi kom isie p.
Klu
čia
rom
,
p. Bab ock ou, Mg r.
Dubayovou dala hlasovať o odp
orúčaniu finančnej kom
isii
na
zap
raco van ie finančných
prostriedkov na obs tara nie stra tegi
cké ho dok ume ntu PHS R do rozpoč
tu mes ta Zla té Mo ravc e
na rok 2013.
Za: 5
Proti:O
Zdržali sa:O
Komisia odporúča odd elen iu fina
ncií a rozpočtu a finančnej komisii
vyčlenenie finančných
prostriedkov na vyp raco van ie PH
SR mesta Zlaté Mo rav ce vo výš ke
5 000 Eur .
Rôzne:
Diskusia:
Záv er:
p.predsedníčka: ukončila

V Zlatých Moravciach

8 zas adn utie kom isie a poďakoval
a sa za účasť vše tkým prítomn
ým.

dňa

28.1 .201 3
Spracoval:
sek retá r komisie

