Obec Oslany
Obecný úrad, Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany
Uznesenie
č.VI/2017
z riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 28.09.2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
A/ Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ, návrhovú komisiu v zložení : Ing. Peter Maxina – predseda,
Ing. Andrea Obertová – člen, Ing. Margita Kostrábová - člen a overovateľov zápisnice
František Hudec a Ing. Marián Komžík.
2. Rozpočtové opatrenia č. 6/2017.
3. Kúpnu zmluvu na odkúpenie nehnuteľnosti, parcela CKN č. 1703/9, výmera 99 m 2,
zastavaná plocha a nádvorie.
4. Kúpnu zmluvu na odkúpenie nehnuteľnosti, parcela CKN č. 1703/10, výmera 33 m2,
zastavaná plocha a nádvorie.
5. Zámenu pozemkov, parcela CKN č. 1626/5, výmera 97 m2, orná pôda, parcela CKN
č. 1719/5, výmera 90 m2, zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve obce Oslany za
pozemky parcela EKN č. 45/4, výmera 97 m2, záhrada, parcela EKN č. 691/3, výmera
90 m2, orná pôda vo vlastníctve Ing. Gabriela Kluváneka.
6. Zámennú zmluvu o zámene pozemkov s Ing. Gabrielom Kluvánekom.
7. Predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt „Rekonštrukcia a výstavba
futbalovej infraštruktúry“ od SFZ.
8. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 25 %.
9. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
10. Pridelenie obecných nájomných bytov nasledovne :
a) 1-izbový obecný nájomný byt v prospech
Mgr. Štefana Pauka a Lucie Verešovej
za podmienok, ktoré budú stanovené v nájomnej zmluve, na dobu určitú
od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2020 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
b) 2-izbový obecný nájomný byt v prospech žiadateľky
Zuzany Žuchovskej za podmienok, ktoré budú stanovené v nájomnej zmluve na dobu
určitú od 01. 11. 2017 do 31. 10. 2020 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej
zmluvy.
11. Uzatvorenie ďalšej nájomnej zmluvy s doterajšími nájomcami nasledovne :
3-izbový byt v prospech Gabriely Škrabanovej a Martina Študenca na dobu určitú
od 01. 11. 2017 do 31. 10. 2020 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
12. Zloženie Komisie č. 4 : pre sociálnu starostlivosť – p. Ing. Andrea Obertová, p. Ing.
Milan Jankanič, p. František Hudec, p.Mgr. Helena Švecová, p. Mária Kollárová,
p. Zuzana Bridová.
13. Zloženie Komisie č. 9 : na ochranu verejného záujmu – p. František Hudec, p. Ing.
Margita Kostrábová, p. Ing. Milan Jankanič, p. Jozef Mokrán, p. Róbert Sliepka.
14. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Odstránenie
havarijného stavu Telocvične ZŠ Oslany“, realizovaného v rámci Výzvy o poskytnutie
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej

a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
na rok 2017.
15. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške najmenej 10 %.
16. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
B/ Uznáša sa :
1. Na Dodatku č. 14 k VZN obce Oslany č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Oslany.
C/ Ruší :
1. Uznesenie č. VIII/2014 zo dňa 16.12.2014, bod A/8, časť Komisia č. 4.
2. Uznesenie č. I – Ust/2014 zo dňa 03.12.2014, bod E/2, časť Komisia č. 9.
3. Uznesenie č. II /2017 zo dňa 16.03.2017, bod E/1.
D/ Vyhlasuje :
1. V zmysle § 192, zákona č. 180/2014 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí,
nastupujúceho náhradníka Ing. Milana Jankaniča na vyprázdnený mandát.
E/ Konštatuje :
1. Že zvolený poslanec OZ zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
F/ Poveruje :
1. Starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľnosti – parcela č.
1703/9.
2. Starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľnosti – parcela č.
1703/10.
3. Starostu obce podpísaním zámennej zmluvy s Ing. Gabrielom Kluvánekom.
G/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesenia.
2. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Oslanoch p. Mgr. Zuzany
Bridovej v zmysle § 25 ods. 2, písmeno c, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
3. Zloženie sľubu zvoleného poslanca obecného zastupiteľstva.
4. Stanoviská komisií k žiadostiam občanov a informáciu o činnosti komisií.
5. Stanovisko komisie pre správu obecného majetku a financií k Rozpočtovému
opatreniu č. 6/2017 a k Dodatku č. 14 k VZN obce Oslany č. 2/2013.
6. Stanovisko bytovej komisie k prideleniu obecných nájomných bytov a k uzatvoreniu
ďalšej nájomnej zmluvy s doterajšími nájomcami obecného nájomného bytu.
7. Správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 311/2001
Zákonníka práce Z.z. v súvislosti s uzatváraním zmlúv a dodatkov k pracovným
zmluvám za rok 2016 v ZŠ Oslany.
8. Správu z vykonanej kontroly stavu a vývoja dlhu obce Oslany.
9. Informáciu o realizácii jednotlivých projektov.
V Oslanoch 29.09. 2017
František Priekala, v.r.
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
p. František Hudec

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

Vyvesené dňa:

p. Ing. Marián Komžík

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

Zvesené dňa:

