Obec Oslany
Obecný úrad, Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany
Uznesenie
č.VIII/2015
z riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 19.10.2015
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
A/ Schvaľuje :
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
s názvom „Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Oslany“, ktorý je
realizovaný v obci Oslany.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
4. Pridelenie obecného nájomného bytu nasledovne :
2-izbový č. 05 v prospech
Ing. Anny Lehmdenovej
za podmienok, ktoré budú stanovené v nájomnej zmluve, na dobu určitú
od 01. 11. 2015 do 31. 10. 2018 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
5. Uzatvorenie ďalšej nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom nasledovne :
2-izbový byt č. 01 v prospech
Tomáša Šúnika a manž. Lenky na dobu určitú
od 01. 12. 2015 do 30. 11. 2016 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
B/ Vyjadruje :
1. Maximálnu podporu a pomoc s prípravou Aglomerácie Oslany, Čereňany –
Kanalizácia a ČOV, v zmysle uzatvorenej zmluvy č. 907 – 2/2015 o podmienkach
vzájomnej spolupráce pri zabezpečení odkanalizovania „Aglomerácia Oslany,
Čereňany – Kanalizácia a ČOV“.
C/ Konštatuje :
1. Splnenie všetkých úloh zo strany obce Oslany, vyplývajúcich zo zápisu zo stretnutia
starostov obcí, v rámci „Aglomerácie Oslany, Čereňany – Kanalizácia a ČOV“ zo dňa
15.07. a 23.07.2015.
2. Priebežné plnenie úloh k 19.10.2015.
D/ Osvedčuje :
1. Vlastníctvo k stavbám – asfaltovým cestám vybudovaných na pozemkoch vo
vlastníctve SR, v správe SPF Prievidza a to na :
- parc. č. 2124/12, CKN – o výmere 902 m2, zastavaná plocha
- parc. č. 2124/13, CKN – o výmere 21 m2, zastavaná plocha, z prostriedkov obce
Oslany, v 60 – tych rokoch minulého storočia. Obec ich od toho času spravuje
a udržuje.

E/ Vyhovuje :
1. Upozorneniu prokurátora na odstránenie nesúladu VZN č.9/2008 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania na území
obce Oslany s platnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na
najbližšom riadnom zasadnutí OZ sa prerokuje a schváli nové VZN a súčasne bude
zrušené VZN č. 9/2008.

F/ Berie na vedomie:
1. List Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, zo dňa 02.10.2015
vo veci : Aglomerácia Oslany, Čereňany – Kanalizácia a ČOV – Uznesenie
03/18.8.2015.
2. Výzvu na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP s kódom
KaHR-22VS-1501, zo dňa 16.10.2015
3. Stanovisko bytovej komisie č. 09/2015

V Oslanoch 19.10. 2015

František Priekala,v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
p. Ing. Andrea Obertová

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

Vyvesené dňa :

p. Jozef Mokrán

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

Zvesené dňa :

