
Návrh uznesení: 

1. Obecné zastupiteľstvo v Made schvaľuje - neschvaľuje

Predloženie žiadosti a následné podpísanie Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci
poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisova § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s
Ministerstvom financií Slovenskej republiky so sídlom Štefanovičova5, 817 82
Bratislava IČO: 00151742 vo výške 9.422 Eur na výkon samosprávnych pôsobností z
dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19 v termíne do 31. októbra 2020.

2. Obecné zastupiteľstvo v Made

a) schvaľuje - neschvaľuje

zámer vypracovania územného plánu obce Mad v zmysle platnej legislatívy a
metodiky, zák. Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení
neskorších noviel a predpisov a vyhl. Č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

b) poveruje

starostu obce na vykonanie úkonov potrebných pre zabezpečenie obstarania
úzernnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.

3. Obecné zastupiteľstvo v Made

aj schvaľuje - neschvaľuje

Zmenu uznesenia Č. 6 I.Z bod 5 zo dňa 12. 02.201 9 a to nasledovne:

Predloženie Žo FP za účelom realizácie projektu s názvom "Odvádzanie dažd'ovych 
vôd z časti zastavaného územia - Mad" realizovaného v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zníženie rizika povodní a
negatívnych dôsledkov zmeny klímy;

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v
súlade s podmienkami poskytnuti a pomoci vo výške 10.787,08 EUR, slovom
Desaťtisícsedemstoosemdesiatsedem eur a osem centov.

Kód výzvy Č. OPKZP-P02-SC211-2018-40- Vodo zádržné opatrenia v urbanizovanej
krajine (v intraviláne obcí), Prioritná os 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika
povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.


