Obec Oslany
Obecný úrad, Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany
Uznesenie
č.VII/2016
z riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 6.10.2016
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
A/ Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení Ing. Andrea Obertová – predseda, Mgr. Zuzana Bridová
a Jozef Mokrán – členovia a overovateľov zápisnice Mgr. Soňu Šandrikovú a Ing.
Ing. Margitu Kostrábovú.
3. Rozpočtové opatrenia č. 4/2016.
4. Náležitosti prihlášky kandidáta na hlavného kontrolóra obce Oslany, ktorá musí
obsahovať najmä :
- osobné údaje kandidáta
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 11 ods. 4 zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- motivačný list
- úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní
- čestné prehlásenie o odbornej praxi
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
5. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Oslany vo výške 30 %, s dňom nástupu do
práce 1.1.2017.
6. Predkladanie prihlášok kandidátov na Hlavného kontrolóra obce Oslany v termíne do
9.11.2016 – do 14.00 hod. Prihlášky môžu kandidáti osobne predložiť na Obecnom
úrade v Oslanoch, prípadne zasielať poštou na adresu : Obec Oslany, Obecný úrad,
Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany. Prihlášky musia byť doručené v zalepenej
obálke, s označením „Hlavný kontrolór“ a „Neotvárať“.
7. Pridelenie obecných nájomných bytov nasledovne :
a) 1-izbový v prospech
Jána Prachára
za podmienok, ktoré budú stanovené v nájomnej zmluve, na dobu určitú
od 01.11.2016 do 31.10.2017 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
8. Uzatvorenie ďalšej nájomnej zmluvy s doterajšími nájomcami nasledovne:
a) 2-izbový byt v prospech
Antona Oršulu,
na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2019 s možnosťou uzatvorenia ďalšej
nájomnej zmluvy.
b) 3-izbový byt v prospech
Gabriely Škrabanovej,
na dobu určitú od 01.12.2016 do 30.11.2017 s možnosťou uzatvorenia ďalšej
nájomnej zmluvy.

c) 2-izbový byt v prospech
Michala Prokscha,
na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2019 s možnosťou uzatvorenia ďalšej
nájomnej zmluvy.
d) 1-izbový byt v prospech
Jaroslava Psicu a manž. Margaréty,
na dobu určitú od 01.12.2016 do 30.11.2019 s možnosťou uzatvorenia ďalšej
nájomnej zmluvy.
9.
Delegovanie člena Rady školy do Materskej školy Oslany p. Jozef Mokrán.
B/ Vyhlasuje :
1. Deň konania voľby Hlavného kontrolóra obce Oslany, ktorá sa uskutoční 24.11.2016
tajným hlasovaním obecného zastupiteľstva.
C/ Ustanovuje, že :
1. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Oslany musia spĺňať :
- kvalifikačné predpoklady – minimálne úplné stredné vzdelanie
- iné predpoklady - morálna bezúhonnosť
- prax a znalosť predpisov, týkajúcich sa hospodárenia
obce, hospodárenia zriadených rozpočtových organizácií
- zákon o majetku obcí
- zákon o účtovníctve
- zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite
- zákon o sťažnostiach - výhodou
D/ Doporučuje :
1. Starostovi obce na základe listu Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica, zo dňa
20.9.2016, pripraviť nasledovné stanovisko :
- súčasné hodiny pre verejnosť Pošty Oslany, so zohľadnením reálnej návštevnosti
pošty a záujmu pošty čo najskoršieho doručovania zásielok v obci, ponechať
v nezmenenom čase,
- riešiť a žiadať – Slovenskú poštu, a.s., o plné obsadenie jednotlivých poštových
priečinkov pracovníčkami pošty počas celej prevádzky,
- upozorniť Slovenskú poštu, a.s. na základe podnetu občanov práve na časté
chýbajúce obsadenie poštového priečinka, čím dochádza k zdĺhavému vybavovaniu,
čakaniu a zbytočnej nervozite a tiež na nespokojnosť občanov so službami Slovenskej
pošty, a.s. a tiež na prístup pracovníkov pošty za poštovým priečinkom k zákazníkom.
2. Starostovi obce, dať spracovateľovi celého projektu AE GROUP, s.r.o. Piešťany,
súhlasné stanovisko s návrhom riešenia priechodu pre chodcov na Námestí slobody,
oproti OcÚ Oslany.
E/ Poveruje :
1. Starostu obce na základe prieskumu trhu a cenových ponúk predložiť objednávku na
vypracovanie urbanistickej štúdie, ktorá bude riešiť územie s investičnou výstavbou,
dopravné napojenie a napojenie na ostatné inžinierske siete. Jedná sa o pozemky na
parcelách č. 1067, 1008, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 2020/25, 2020/35,
2020/34, 2020/33, 2020/32, 202/31.
2. Starostu obce na základe prieskumu trhu a cenových ponúk vystavením objednávky na
solárne LED výstražné svetlo v boxe, ktoré bude umiestnené na značku Iné
nebezpečenstvo na Ul. SNP a tiež na stroj protismerné kladky do posilňovne.

3. Starostu obce na základe prieskumu trhu a cenových ponúk predložiť objednávku na
likvidáciu čiernej skládky na pozemku KN – E, parcela č. 938/1 a 938/2. Likvidácia
pozostáva z nakládky, odvozu a uskladnenia odpadu na skládky.
F/ Ukladá:
1. Poslancom Obecného zastupiteľstva p. Ing. Petrovi Maxinovi, p. Róbertovi Sliepkovi,
p. Jozefovi Mokránovi, p. Františkovi Hudecovi a p. Mgr. Soni Šandrikovej, vykonať
poslanecký prieskum v budove súpisné číslo 610 – tribúna a šatne TJ Slovan Oslany
a obecných priestorov parc. č. 1452/1 – plocha ihriska TJ Slovan Oslany, za účelom
využívania budovy a priestorov na činnosť TJ Slovan Oslany. T.: 20.11.2016.
G/ Berie na vedomie :
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Stanovisko komisie pre správu obecného majetku a financií k Rozpočtovému opatreniu
č. 04/2016 a určeniu pracovného úväzku hlavného kontrolóra.
3. Správu hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly vedenia pokladne obce a dodržiavanie
súvisiacich predpisov za I.polrok 2016.
4. Stanoviská komisie pre výstavbu a územné plánovanie, podnikanie a cestovný ruch
nasledovne :
- k funkčnosti výplní a radiátorov v priestoroch Klubu dôchodcov Oslany
- k žiadosti p. Ing. Komžíka – využitie pozemku parc.č. 132/1 a súlad s ÚPN
- k žiadosti JUDr. Lýdie Kluvánekovej a Ing. Martina Ondreja o zameranie pozemkov
a vytvorenie miestnej komunikácie k ich pozemkom
5. Stanoviská komisií k žiadostiam občanov a činnosti komisií
6. Informácie starostu obce nasledovne :
- návrh riešenia projektu priechodu pre chodcov na Námestí slobody pred OcÚ Oslany
- pripravované investičné zámery v Kultúrnom dome Oslany
- cenová ponuka na solárne LED výstražné svetlo v boxe – 1 158,90 eur
- cenová ponuka na stroj do posilňovne, protismerné kladky – 1 206,90 eur.
7. Informáciu p. Štutiku a p. Oršulu k lapačom a stánku na ihrisku TJ Slovan Oslany a ich
pripomienky.
8. Informáciu riaditeľky ZŠ Oslany o ukončení prác kúrenia v telocvični a žiadosť
o úpravu rozpočtu v ŠJ.
9. Informáciu starostu obce o konaní verejného stretnutia obecnej samosprávy s občanmi,
ktorá sa bude konať 17.10.2016 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Oslany.

V Oslanoch 6.10. 2016

František Priekala, v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
p. Mgr. Soňa Šandriková ....................................

Vyvesené dňa : 10.10.2016

p. Ing. Margita Kostrábová .................................

Zvesené dňa : ..................................

