Obec Oslany
Obecný úrad, Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany
Uznesenie
č.VIII/2018
z riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 25.10.2018
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
A/ Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ, návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Soňa Šandriková –
predseda, Ing. Andrea Obertová a Róbert Sliepka - členovia komisie a overovateľov
zápisnice Ing. Františka Hudeca a Ing. Milana Jankaniča.
2. Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku firme PORS, s.r.o. Oslany.
3. Rozpočtové opatrenia č. 6/2018.
4. Dotácie z Rozpočtu obce Oslany na rok 2019 nasledovne :
Organizácie
Slov. zväz ochrancov prírody
HOREC
Dobrovoľný hasičský zbor
Miestny spolok SČK
Klub slovenských turistov Žarnov
Stolnotenisový klub Žarnov
TJ SLOVAN
Jednota dôchodcov
ZO Únie žien Slovenska
Rímskokatol.cirkev,Farnosť Oslany

600,00 €

Schválené (€)
550,00 €

5 500,00 €
400,00 €
2 700,00 €
1 400,00 €
18 000,00 €
1 550,00 €
700,00 €
400,00 €

5 500,00 €
350,00 €
2 500,00 €
1 300,00 €
11 250,00 €
1 400,00 €
500,00 €
400,00 €

Žiadosť–r.2019

–

5. Rozpočet obce na rok 2019 v členení :
a) bežný rozpočet : bežné príjmy, bežné výdavky
b) kapitálový rozpočet : kapitálové príjmy, kapitálové výdavky
c) finančné operácie : príjmové finančné operácie, výdavkové finančné operácie
v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie na rozpočtové
položky
6. Čerpanie z fondov z minulých rokov na účely rekonštrukcie a modernizácie rozhlasu
vo výške 6 000 eur.
7. Správu o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ Oslany, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2017/2018.
8. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti MŠ Oslany za
školský rok 2017/2018.
9. Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „WIFI pre obec
Oslany“ v rámci Výzvy „WIFI PRE TEBA“, cez operačný program Integrovaná
infraštruktúra pod kódom výzvy : OPII – 2018/7/1 – DOP.

10. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
v maximálnej výške 750,00 eur, čo predstavuje 5%.
11. Zabezpečenie financovania, prípadne neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
12. Mandátnu zmluvu so správcovskou spoločnosťou BENET s.r.o. Nováky na roky
2019 – 2020.
13. Program odpadového hospodárstva obce Oslany, programovacie obdobie 2016 – 2020.
14. Odmeny poslancom OZ a hlavnej kontrolórky obce Oslany za roky 2017 – 2018.
15. Pridelenie obecného nájomného bytu :
a) 2-izbový byt v prospech
Mareka Hana a manželky Moniky na dobu určitú
od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
16. Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby s p. Ing. Martinom
Ondrejom.
B/ Neschvaľuje :
1. Zámeny pozemkov v súlade s Geometrickým plánom č. A -116/2018, vyhotoveným
PATRÍCIUS SOVA –GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza a úradne
overeným pod č. 939/2018 – Okresným úradom Prievidza, novovytvorené parcely
CKN č. 1705/2 - zastavaná plocha a nádvorie, výmera 25 m2 a č. 1719/6 – zastavaná
plocha a nádvorie, výmera 15 m2, vo vlastníctve obce v 1/1 – ine, zapísané v katastri
nehnuteľnosti Okresného úradu Prievidza, Katastrálny odbor na LV č. 1, za
novovytvorenú parcelu CKN č. 1586/4 - záhrada, výmera 16 m2 v 1/1 – ine a parcelu
EKN č. 695/2 – orná pôda, výmera 42 m2 v 1/3 – ine, vo vlastníctve Ing. Petra
Maxinu, vedené v katastrálnom území Osľany, zapísané v katastri nehnuteľností
Okresného úradu Prievidza, Katastrálny odbor na LV č. 1213 a 2794. Ide o dôvod
hodný osobitného zreteľa s uplatnením § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, rozhodnutím trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Zámena je právnym úkonom smerujúcim k vysporiadaniu vlastníctva obce
k pozemkom pod miestnom komunikáciou na Ul. školská.
2. Zámennú zmluvu o zámene pozemkov s Ing. Petrom Maxinom.
C/ Uznáša sa na :
1. Dodatku č. 18 k VZN Oslany č. 2/2003 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Oslany.
D/ Poveruje :
1. Starostu obce podpísať zmluvu o poskytnutí finančného príspevku s firmou PORS,
s.r.o. Oslany.
2. Starostu obce podpísať zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
s. p. Ing. Martinom Ondrejom.
3. Starostu obce podpísať Mandátnu zmluvu so správcovskou spoločnosťou BENET
s.r.o., Nováky na roky 2019 – 2020.
E/ Odporúča:
1. Starostovi obce, vyzvať nájomcov Stanislava Kollára a manž. Evu k úhrade nedoplatku
na nájomnom a zálohových platbách za mesiace 08 a 09/2018 s predpokladom
nedoplatku za mesiac 10/2018, ako aj k predloženiu dokladov o úhrade uvedených
nájmov, pracovníčke obce v náhradnom termíne do 12. 11. 2018.

E/ Berie na vedomie :
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Oslany k návrhu Programového
rozpočtu na rok 2019.
3. Stanovisko bytovej komisie k prideleniu obecných nájomných bytov a k uzatvoreniu
ďalších nájomných zmlúv s doterajšími nájomcami obecných nájomných bytov.
4. Stanoviská komisií OZ k žiadostiam občanov a informáciu o činnosti komisií.
5. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Oslanoch v roku 2019.
6. Diskusné príspevky poslancov OZ a starostu obce.

V Oslanoch 25.10.2018

František Priekala, v.r.
starosta obce

p. František Hudec

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

Vyvesené dňa : 29.10.2018

p. Ing. Milan Jankanič

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

Zvesené dňa:

