Obec Oslany
Obecný úrad, Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany
Uznesenie
č.I/2016
z riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 11.02.2016
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
A/ Schvaľuje :
1. Rozpočtové opatrenia č. 01/2016
2. Dodatok č.1/2016 k VZN obce Oslany č. 08/2015 o miestnych daniach.
3. Dodatok č. 1/2016 k VZN obce Oslany č. 01/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska.
4. Pridelenie obecného nájomného bytu nasledovne :
- 2-izbový v prospech
Júliusa Urbana a manž. Zuzany
za podmienok, ktoré budú stanovené v nájomnej zmluve, na dobu určitú
od 01. 03. 2016 do 28. 02. 2019 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
5. Uzatvorenie ďalšej nájomnej zmluvy s doterajšími nájomcami nasledovne :
a) 2 - izbový v prospech
Ľubomíra Černáka a manž. Kamily, na dobu určitú
od 01. 03. 2016 do 28. 02. 2017 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej
zmluvy.
b) 3-izbový v prospech
Kataríny Školnovej
na dobu určitú od 01. 03. 2016 do 31. 08. 2016 s možnosťou uzatvorenia ďalšej
nájomnej zmluvy.
c) 2-izbový v prospech
Dominiky Hvizdošovej
na dobu určitú od 01. 03. 2016 do 28. 02. 2017 s možnosťou uzatvorenia ďalšej
nájomnej zmluvy.
B/ Odporúča :
1. Starostovi obce prioritne a neodkladne riešiť projekt na dobudovanie a osvetlenie
priechodov pre chodcov v obci Oslany formou koncesie.
2. Starostovi obce vyzvať nájomníčku bytu č. 11 - k úhrade nedoplatkov na nájomnom
a zálohových platbách za mesiace 11 a 12/2015 a 01/2016 a k predloženiu dokladov
o úhrade nájmov zálohových platieb, vrátane mesiaca 02/2016, v náhradnom termíne
do 15. 03. 2016. V prípade, že nájomníčka v stanovenom termíne doklady o úhrade
nájmov nepredloží, dať k 30. 04. 2016 výpoveď z nájmu.
3. Starostovi obce vyzvať nájomníkov bytu č. 12 - k úhrade nedoplatkov na nájomnom
a zálohových platbách za mesiace 12/2015 a 01/2016 a k predloženiu dokladov
o úhrade nájmov a zálohových platieb, vrátane mesiaca 02/2016, v náhradnom termíne
do 15. 03. 2016. V prípade, že nájomníci stanovenom termíne doklady o úhrade
nájmov nepredložia, dať k 30. 04. 2016 výpoveď z nájmu.
4. Vypracovať zámer a návrh zmluvy na vybudovanie kamerového systému so
spoločnosťou Green power SK s.r.o. Nitrianske Rudno.

C/ Berie na vedomie :
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Rozpočtového opatrenia č. 01/2016.
2. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly zúčtovania poskytnutých dotácií
obcou Oslany v roku 2015.
3. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Oslany za rok 2015.
4. Návrh na pridelenie obecných nájomných bytov a uzatvorenie nových nájomných
zmlúv s doterajšími nájomcami.
5. Stanovisko komisií k žiadostiam občanov a informácie o činnosti komisií.
6. Informáciu o pripravovaných projektoch a prácach na rok 2016.
7. Informáciu o prebiehajúcich prácach – výmena výplní v telocvični ZŠ Oslany.
8. Informáciu o výzve na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na
rekonštrukciu a vybavenie telocvične na rok 2016.
9. Príspevok p. Dušana Lackoviča k pripravovanému návrhu zmluvy na vybudovanie
kamerového systému.

V Oslanoch 11.02. 2016

František Priekala
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
p. Ing. Margita Kostrábová

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

Vyvesené dňa : 12.02.2016

p. Ing. Peter Maxina

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

Zvesené dňa :

