
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 
V Močenku dňa 11. 09. 2019                                              Číslo: 3 

                                                                                      Por. č.: 2 

 
Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracovala: Bc. Eleonóra FLAMMICHOVÁ, odborná referentka Obecného úradu v Močenku

  
Obecná rada: neprerokovala predložený materiál 

Odborné komisie: neprerokovali predložený materiál 

 
 

 
 

U Z N E S E N I E č. 3.2 – I./MOZ/2019 
 

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce, 

konaného dňa 11. 09. 2019 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 
 

 

s c h v a ľ u j e   -   n e s c h v a ľ u j e 
 

 predloženie žiadosti o NFP na podporu technickej vybavenosti v obciach  

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pre projekt: ,,Podpora 
dobudovania základnej technickej infraštruktúry – Rekonštrukcia cesty ul. Kakava 
a Výstavba chodníka ul. Balajka“  v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1  
so zameraním na Podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, 

ktorá je vypracovaná v súlade s výzvou Ministerstva vnútra SR  
ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje 

zverejnenej 26.06.2019, 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu zo strany žiadateľa vo výške 10 750,44 Eur, t.j. min. 5 %  zo sumy 

celkových oprávnených výdavkov vo výške 215 008,74 Eur. 

 celkovú výšku oprávnených výdavkov na projekt v sume 215 008,74 Eur, 

požadovaná dotácia MV SR v rámci projektu je vo výške  204 258,30 Eur a 

podiel obce na celkových nákladov projektu predstavuje min. 5% t.j.  

10 750,44 Eur. 

 
 

 

 
PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce Močenok 

Materiál obsahuje:  

1. Návrh uznesenia  

2. Dôvodová správa 



Dôvodová správa: 

 

Obec predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo vnútra SR  

na Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO6-

SC611-2019-1, prioritná os: 6., špecifický cieľ: 6.1.1, zameranie: Podpora dobudovania 

základnej technickej vybavenosti na projekt: ,,Podpora dobudovania základnej technickej 

vybavenosti – Rekonštrukcia cesty ul. Kakava a Výstavba chodníka ul. Balajka“. 

Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie v ulici Kakava bude pozostávať z vybúrania 

jestvujúcej komunikácie a realizácie novej komunikácie -  konštrukcie vozovky (štrkodrvina, 

štrkodrva, obaľované kamenivo a asfaltový betón), osadením betónových obrubníkov  

a osadením odvodňovacích žľabov. 

Výstavba nového chodníka v ulici Balajka po ľavej strane smer Nitra, chodník bude  

zo zámkovej dlažby, lemovaný obrubníkmi. 

 


