Obec Oslany
Obecný úrad, Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany

Uznesenie
č.III/2015
z riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 28.04.2015
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
A/ Schvaľuje:
1. Prenájom STL plynovodu v dĺžke 358,5 m, realizovaného obcou Oslany v rámci
stavby IBV Oslany III. stavba a inžinierske siete v súlade s protokolom k žiadosti
o pripojenie č. 100 106 1008 zo dňa 27.03.2009.
2. Pridelenie obecných nájomných bytov nasledovne :
a) 1-izbový v prospech
Mária Nemčeka a manž. Marcely, za podmienok, ktoré budú stanovené
v nájomnej zmluve, na dobu určitú od 01. 05. 2015 do 30. 06. 2018 a možnosťou
uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
b) 1-izbový v prospech
Mariany Švecovej za podmienok, ktoré budú stanovené v nájomnej zmluve, na
dobu určitú od 01. 05. 2015 do 30. 06. 2018 a možnosťou uzatvorenia ďalšej
nájomnej zmluvy.
3. Uzatvorenie ďalších nájomných zmlúv s doterajšími nájomcami nasledovne :
a) 2-izbový byt v prospech
Tatiany Seidlovej a manž. Dušana na dobu určitú od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2018
s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
b) 2-izbový byt v prospech
Ivety Kapriovej a Jána Trča na dobu určitú od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016
s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
c) 2-izbový byt v prospech
Mariána Kopála a manž. Miroslavy na dobu určitú
od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2018 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
4. Podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení novely č. 154/2011, mesačný plat starostu
obce nasledovne :
a) ako súčin priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za
predchádzajúci rok a násobku koeficienta podľa § 4 ods. 1. Celková hrubá mzda
predstavuje 1.699,00 eur.
5. Odmenu kronikárovi obce za ročný zápis za rok 2014 vo výške 549.00 eur. Odmena
bude vyplatená po vyhotovení zápisov do kroniky za rok 2014.
6. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, platné od 01.07.2015.
7. Výšku príspevku na CVČ na obdobie január – jún 2015 v hodnote 3,00 eur na
1 mesiac, na jedného žiaka.
8. Poskytnutie jednorazovej výpomoci Veronike Kohútovej,

na zakúpenie ošatenia pre školopovinných synov Radka a Nicolasa Pihíka v sume
20, - eur na každé dieťa, ktorá jej bude vyplatená po predložení dokladov o zakúpení
ošatenia.
B/ Odporúča :
1. Starostovi obce oboznámiť sa so zmluvou a následne rokovať s vedením COOP
JEDNOTA SD Prievidza, ohľadom spolufinancovania, vyasfaltovania plochy pred
predajňou COOP Jednota SD na Námestí slobody v Oslanoch.
C/ Súhlasí :
1. So zámerom a prioritami v investičnej oblasti – Kapitálové výdavky na rok 2015.
2. So zámerom vypracovania projektu a riešenia ďalšej rekonštrukcie resp. nových bodov
verejného osvetlenia v obci Oslany.
3. So zámerom vypracovania projektov na čerpanie prostriedkov z eurofondov na roky
2015 – 2020.
4. So zámerom vypracovania PHSR na roky 2015 – 2020 v spolupráci s dodávateľskými
firmami vo výške maximálne 1000 eur.
5. S udelením čestného uznania obce Oslany In Memoriam Pavlovi Jančovičovi.
D/ Nevyhovuje :
1. Žiadosti p. Jozefa Švorca ohľadom prenájmu školskej jedálne pri ZŠ Oslany.
E/ Berie na vedomie :
1. Kontrolu uznesení OZ.
2. Účtovnú závierku obce Oslany za rok 2014.
3. Výročnú správu obce Oslany za rok 2014.
4. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014 a o overení súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou.
5. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku z následnej finančnej kontroly dokladovej
inventarizácie účtov obce Oslany k 31.12.2014.
6. Stanovisko bytovej komisie č. 04/2015 k prideleniu obecných nájomných bytov
a uzatvoreniu ďalších nájomných zmlúv v obecných nájomných bytoch.
7. Stanovisko komisie pre ochranu verejného záujmu k predloženému majetkovému
priznaniu starostu obce v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. a zákona č. 545/2005 Z.z.
8. Stanovisko komisie pre sociálnu starostlivosť k jednorazovej výpomoci na zakúpenie
ošatenia.
9. Stanovisko komisie pre správu obecného majetku a financií k prerokovaniu :
- platu starostu
- odmeny kronikárky
- zásad odmeňovania poslancov
- podnikateľského zámeru p. Švorca o prenájme školskej jedálne
- príspevku CVČ
- rozpočtu zámerov v oblasti kapitálové výdavky za rok 2015
- zámery spracovania a realizácie projektov – dotácie z eurofondov
- zámer vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky
2015 – 2020.
- požiadavky ZŚ Oslany - samostatné kúrenie ŚJ
- vybudovania bezpečnej plochy
10. Stanovisko Komisie pre výstavbu, územné plánovanie, podnikanie a cestovný ruch
k prerokovaniu :

žiadosti p. Anny Bridovej, ohľadom oplotenia vedľajšieho pozemku
žiadosti p. Ľ.Hýrošša, ohľadom vybudovania prístupovej cesty k pozemku parc. č.
566/2.
11. Správu o výsledku inventarizácie majetku obce Oslany k 31.12.2014.
12. Podnikateľský zámer p. Jozefa Švorca.
13. Návrh úprav VZN č. 6/2014.
14. Pripomienky k parkovaniu na obecných pozemkoch.
15. Informáciu starostu obce o obsadení postu kronikárky obce p. Mgr. Monikou Adamec
od 01.05.2015.
-

F/ Neschvaľuje :
1. Zriadenie informačnej tabule.

V Oslanoch 28. 04. 2015

František Priekala, v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
p.Ing. Peter Maxina

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

Vyvesené dňa : 30.04.2015

p. Róbert Sliepka

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

Zvesené dňa :

