Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ zo 38. zasadnutia
schválená poslancom Obecného zastupiteľstva,
v Ňárade, dňa 27. 08. 2018
Na základe pokynu starostu obce, Jozefa Lukácsa rozoslala zamestnankyňa Obecného úradu
Nóra Bartalosová dňa 21. 08. 2018 poslancom OcZ e-mail so žiadosťou o hlasovanie per
rollam. Otázka, ktorá bola predmetom hlasovania, bola sformulovaná ako Návrh uznesenia
a bolo možné o nej hlasovať zaslaním odpovede „ za“, „proti “ alebo „ zdržal sa“ na adresu
obec.narad@gmail.com do 24. 08. 2018.
Návrh na schválenie:
Návrh na uhradenie mesačného návratného finančného príspevku, ktorá je určená na chod
MAS Podunajsko o. z. Výška mesačného návratného finančného príspevku predstavuje 500,Eur. Výška a periodicita príspevku bola schválená na zasadnutí valného zhromaždenia o. z.
dňa 22.3.2018, ako bod prerokovania č. 8. kde sa stanovila výška príspevku, určenie využitia
príspevku a termín príspevku, ktorý je splatný v 10. deň kaledárneho mesiaca. Príspevok
bude vrátený z bankového úveru, ktorý bude žiadaný v priebehu nasledujúcich mesiacov ako
náhle občianske združenie obdrží písomný doklad – zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku pre Občianske združenie MAS Podunajsko.
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Hlasovania per rollam bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie obecného zastupiteľstva
zo 38. zasadnutia uskutočneného dňa 20. 08. 2018

Uznesenie č. 299/38OZ/2018:

Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad
schvaľuje

uhradenie mesačného návratného finančného príspevku, ktorá je určená na chod MAS
Podunajsko o. z. Výška mesačného návratného finančného príspevku predstavuje 500,- Eur.
Výška a periodicita príspevku bola schválená na zasadnutí valného zhromaždenia o. z. dňa
22.3.2018, ako bod prerokovania č. 8. kde sa stanovila výška príspevku, určenie využitia
príspevku a termín príspevku, ktorý je splatný v 10. deň kaledárneho mesiaca. Príspevok
bude vrátený z bankového úveru, ktorý bude žiadaný v priebehu nasledujúcich mesiacov ako
náhle občianske združenie obdrží písomný doklad – zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku pre Občianske združenie MAS Podunajsko.

V Ňárade, 27. 08. 2018

Jozef Lukács
starosta obce
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