Obec Oslany
Obecný úrad, Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany
Uznesenie
č.IX/2015
z riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 26.11.2015
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
A/ Schvaľuje :
1. Rozpočtové opatrenia č. 8/2015
2. Návrh VZN č.04/2015, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane pre voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do
orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na území obce
Oslany.
3. Návrh VZN č. 05/2015o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Oslany.
4. Zámer a spôsob predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Oslany, novovytvorená
parcela z parcely 1089/4, Geometrický plán č. 98/2015 zo dňa 6.10.2015, reg.“C“,
č. parc. 1089/7, výmera 252 m2 – zastavaná plocha, formou Obchodnej verejnej
súťaže.
5. Vyhlásenie a podmienky Obchodnej verejnej súťaže v termíne od 27.11.2015 do
10.12.2015, do 14.00 hod., na predaj pozemku reg. „C“, č. parc. 1089/7, výmera
252 m2- zastavaná plocha. Predmetom verejnej súťaže je novovytvorená parcela
z parcely 1089/4, Geometrický plán č. 98/2015 zo dňa 06.10.2015, reg.“C“, č. parc.
1089/7 – 252 m2, zastavaná plocha. Cena – 5 eur/m2.
6. Zámer a spôsob predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Oslany, novovytvorená
parcela z parcely 376/1, Geometrický plán č. 74/2015 zo dňa 27.07.2015, reg.“C“,
č. parc. 961/3, výmera 88 m2 – záhrada, formou Obchodnej verejnej súťaže.
7. Vyhlásenie a podmienky Obchodnej verejnej súťaže v termíne od 27.11.2015 do
10.12.2015, do 14.00 hod., na predaj pozemku reg. „C“, č. parc. 961/3, výmera 88 m 2
- záhrada. Predmetom verejnej súťaže je novovytvorená parcela z parcely 376/1,
Geometrický plán č. 74/2015 zo dňa 27.07.2015, reg.“C“, č. parc. 961/3 – výmera
88 m2, záhrada. Cena – 5 eur/m2.
8. Pridelenie obecných nájomných bytov nasledovne :
a) 2-izbový v prospech Dávida Korca a manželky Marcely za podmienok, ktoré budú
stanovené v nájomnej zmluve, na dobu určitú od 01. 12. 2015 do 30. 11. 2016
s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
b) 2-izbový v prospech Karola Halana a Veroniky Hrtánkovej za podmienok, ktoré
budú stanovené v nájomnej zmluve, na dobu určitú od 01. 12. 2015 do 30. 11.
2018 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
9. Uzatvorenie ďalšej nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom nasledovne :
3-izbový byt v prospech Ladislava Šveca a manželky Boženy na dobu určitú od
01. 12. 2015 do 30. 11. 2018 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
10. Pani Danielu Legéňovú za člena Komisie pre správu obecného majetku a financií pri
OZ v Oslanoch.

B/ Súhlasí :
1. S odpredajom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Oslany, novovytvorená parcela
z parcely č. 376/1, Geometrický plán č. 74/2015 zo dňa 27.07.2015, reg.“C“,
č. parcely 961/3, výmera 88 m2, záhrada.
C/ Poveruje :
1. Starostu obce rokovaním s p. Jozefom Maxinom o znížení sadzby za 1m2 prenajatej
plochy Fitnes centra Oslany.
D/ Odporúča :
1. Starostovi zabezpečiť vypracovanie projektu výstavby pódia na nádvorí OcÚ.
2. Starostovi rokovať s firmou Green power sk, s.r.o., o vybudovaní kamerového
systému.
E/ Berie na vedomie :
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Rozpočtového opatrenia č. 08/2015.
3. Stanovisko Komisie pre správu obecného majetku a financií.
4. Stanovisko Bytovej komisie č. 10/2015 k prideleniu obecných nájomných bytov
a uzatvoreniu ďalších nájomných zmlúv s doterajšími nájomníkmi.
5. Stanovisko Komisie pre výstavbu, územné plánovanie, podnikanie a cestovný ruch
k odpredaju pozemkov.
6. Záznam o výsledku z následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania
zákona č. 311/2001 Z.z. zákonníka práce v znení neskorších predpisov, v súvislosti
s uzatváraním dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2014
v ZŠ Oslany.
7. Správu z kontroly evidovania a vybavovania sťažností a petícií za roky 2014 -2015.
8. Stanovisko komisií k žiadostiam občanov a informácie o činnosti komisií.
9. Návrh na riešenie spracovania Územného plánu obce Oslany.
10. Informáciu a spôsob riešenia Fitnes centra v ďalšom období.
11. Návrh Rozpočtu na roky 2016 – 2018 a Dodatky k VZN č. 9 a č. 10/2015.
12. Návrh VZN o miestnych daniach, poplatkoch za odpady a poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov.
13. Informáciu o príprave „Aglomerácie Oslany, Čereňany – Kanalizácia a ČOV,
príprava žiadosti o NFP.
14. Informáciu o stave žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Modernizácia sústavy
verejného osvetlenia v obci Oslany“.
15. Informáciu o príprave národného projektu „Integrované obslužné miesta /IOM/.
16. Informáciu o stave vypracovania PHSR obce Oslany na roky 2015 – 2024.
17. Ponuku firmy Green power sk, s.r.o.
V Oslanoch 27.11. 2015
František Priekala, v.r.
starosta obce
Overovatelia zápisnice :
p. František Hudec
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Vyvesené dňa :

p. Jozef Mokrán

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

Zvesené dňa :

