Obec Oslany
Obecný úrad, Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany
Uznesenie
č.IV/2016
z riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 26.04.2016
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
A/ Schvaľuje :
1. Rozpočtové opatrenia č. 02/2016.
2. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., zoznam obecných pozemkov a plôch určených na
náhradnú výsadbu stromov a krovitých porastov nasledovne :
areál ZŠ – parc. č. 1618/1, areál MŠ – parc. č. 2020/3, areál futbalového ihriska – parc.
č. 1452/1, areál nádvoria OcÚ – parc. č. 5, areál – park pri Pomníku SNP – parc. č.
1707, areál Domu smútku – parc. č. 142 a areál cintorína – parc. č. 146 a 149.
3. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok sprostredkovateľského orgánu
v rámci Výzvy OPKZP – P01-SC111-2016-11 pre projekt „Zhodnotenie biologicko
rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oslany“.
4. Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od
1.5.2016, zvýšenie minimálneho platu starostu obce o 20%.
5. Uzatvorenie ďalšej nájomnej zmluvy s doterajšími nájomcami nasledovne :
a) 2 - izbový byt v prospech Pavla Ondka a manželky Janety, na dobu určitú od 01. 06. 2016
do 31. 05. 2019 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
b) 2-izbový byt v prospech Petra Sliepku a manželky Martiny, na dobu určitú
od 01. 05. 2016 do 30. 04. 2017 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
c) 1-izbový byt v prospech Aleny Kršiakovej, na dobu určitú od 01. 06. 2016 do
31. 05. 2019 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
d) 3-izbový byt v prospech Matúša Krasulu a manželky Andrey, na dobu určitú
od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2019 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
e) 2-izbový byt v prospech Maroša Polakoviča a manželky Ivety, na dobu určitú od
01. 05. 2016 do 30. 04. 2017 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.

B/ Súhlasí :
1. S uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o prenájme časti pozemku, parc. č.
2017/6 s vlastníkom pozemku.
C/ Ruší :
1. Uznesenie č. X/2015, bod E/3, zo dňa 15.12.2015.
D/ Poveruje :
1. Starostu obce na obstarávanie služieb spojených s verejným obstarávaním a prípravou
podkladov pre uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie s tým
súvisiacej projektovej dokumentácie na projekt „Zhodnotenie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oslany“
2. Starostu obce prípravou projektu na pripravovanú výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie na činnosť C4 „Sanácia miest s nezákonne umiestneným
odpadom“ na parc. č. 2033 – na konci Ul. Hviezdoslavovej.

3. Starostu obce prípravou projektu na pripravovanú výzvu na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na zámer „Ochrana pred povodňami“, aktivita
realizovaná mimo vodných tokov na budovanie vodozádržných prvkov alebo
systémov, spomaľujúcich odtok zrážkových vôd do vodného toku – na Ul. obuvnícka
a Hviezdoslavova.
E/ Berie na vedomie :
1. Kontrolu uznesení.
2. Správu hlavnej kontrolórky z kontroly bankových operácií, účtovných dokladov,
zameraný na formálnu a vecnú správnosť dodržiavania a uplatňovania zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov, za II. polrok 2015.
3. 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.
4. Informáciu, že na základe uznesenia č. III/2015, bod A/4, zo dňa 28.4.2015, bol plat
starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4, ods. 2
zákona č. 253/1994 Z.z. so zvýšením o 0%, pričom na základe § 3, ods. 1 uvedeného
zákona, starostovi obce od 1.1.2016 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy
zamestnanca národného hospodárstva, vyhlásenej štatistickým úradom SR za
predchádzajúci kalendárny rok.
5. Stanovisko Komisie pre správu obecného majetku a financií k Rozpočtovému
opatreniu č. 02/2016 a k návrhu platu starostu obce.
6. Stanovisko bytovej komisie k uzatvoreniu ďalších nájomných zmlúv s doterajšími
nájomcami obecných nájomných bytov.
7. Stanovisko Komisie pre výstavbu, územné plánovanie, podnikanie a cestovný ruch
k žiadostiam občanov /p. R.Greguš, p. RNDr.H.Repková/.
8. Informácie starostu, list StVS a.s., Banská Bystrica – riešenie zásobovania
obyvateľstva pitnou vodou v miestnej časti Ľubianka a list OÚ Prievidza, odbor
starostlivosti o životné prostredie, ohľadom plnenia nápravných opatrení firmy T.S.K.
spol. s.r.o. Oslany.
9. Informácia starostu obce o riešení havarijného stavu dvojvežovej zostavy na detskom
ihrisku – Ul. pekárenská.
10. Informáciu starostu obce o riešení pripomienky a podnetu ohľadom odstránenia
dreviny - smrek na cintoríne.
11. Stanovisko Komisie pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku k plneniu
návrhu evidencie pozemkov a obecných plôch na náhradnú výsadbu drevín
a krovitých porastov v k.ú. Oslany, čiernych skládok a často zaplavovaných miest
a ulíc.
V Oslanoch 26.04. 2016
František Priekala, v.r.
starosta obce
Overovatelia zápisnice :
p. Mgr. Soňa Šandriková

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

Vyvesené dňa :

p. Ing. Marián Komžík

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

Zvesené dňa :

