Obec Oslany
Obecný úrad, Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany
Uznesenie
č.IX/2017
z riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 14.12.2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
A/ Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ, návrhovú komisiu v zložení : Mgr.Soňa Šandriková predseda, Ing. Andrea Obertová – člen, Ing. Milan Jankanič - člen a overovateľov
zápisnice Róbert Sliepka a Ing. Marián Komžík.
2. Rozpočet obce na rok 2018 v členení :
a) Bežný rozpočet : bežné príjmy, bežné výdavky
b) Kapitálový rozpočet : kapitálové príjmy, kapitálové výdavky
c) Finančné operácie : príjmové finančné operácie, výdavkové finančné operácie
v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie na rozpočtové
položky.
3. Čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 85 644,-eur, v zmysle
schváleného rozpočtu..
4. Dodatok č. 15 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.
5. Rozpočtové opatrenie č. 8/2017.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2018 a poveruje ju kontrolou.
7. Pridelenie obecného nájomného bytu nasledovne :
a) 2-izboý byt v prospech Jána Hrebíčka a manž. Anny,
za podmienok, ktoré budú stanovené v nájomnej zmluve, na dobu určitú
od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2021 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
8. Uzatvorenie ďalších nájomných zmlúv na obecné nájomné byty s doterajšími
nájomcami nasledovne :
a) 2-izbový byt v prospech
Dalibora Turáka a manž. Martiny, na dobu určitú
od 01. 02. 2018 do 31. 01. 2021 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
b) 2-izbový byt v prospech
Eleonóry Šufliarskej na dobu určitú
od 01. 02. 2018 do 31. 01. 2019 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
c) 3-izbový byt v prospech
Pavla Roháča a manž. Michaely na dobu určitú
od 01. 02. 2018 do 31. 01. 2021 s možnosťou uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy.
9. Mandátnu zmluvu so správcovskou spoločnosťou BENET s.r.o. Nováky na rok 2018.
10. Zloženie Komisie č. 7 – bytová – pre nakladanie s obecnými bytmi – Robert Sliepka,
Ing. Andrea Obertová, Mgr. Soňa Šandriková, Jozef Mokrán, Lívia Svitková.
11. Zloženie Komisie č. 4 – Sociálna starostlivosť – Ing. Andrea Obertová, Ing.Milan
Jankanič, František Hudec, Daniela Ferjancová, Mgr. Helena Švecová, Mária Kollárová.
B/ Neschvaľuje :
1. Mimoriadne odmeny poslancov Obecného zastupiteľstva v Oslanoch v zmysle Zásad
odmeňovania poslancov OZ, článku č. 7.
2. Odmenu hlavnej kontrolórke obce Oslany v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení.

C/ Doporučuje :
1. Starostovi obce podpísať mandátnu zmluvu s TENDERnet s.r.o. Žilina na činnosť
„Poradenstvo v oblasti nákupov a verejného obstarávania“.
2. Starostovi obce podpísať mandátnu zmluvu so správcovskou spoločnosťou BENET,
s.r.o. Nováky na rok 2018.
3. Starostovi obce zabezpečiť pre občanov obce 5x dopravu autobusom do
Partizánskeho, z dôvodu uzatvorenia predajne COOP JEDNOTA v Oslanoch.
D/Ruší :
1. Uznesenie č. I – Ust/2014, zo dňa 3.12.2014, bod E/2 – Komisia č. 7
a č.VI/2017, zo dňa 28.09.2017, bod A/12.
E/ Ukladá :
1. Komisii pre správu obecného majetku a financií prerokovať návrh VZN – dotácie,
ktoré predložil p. Ing. Marián Komžík a podať stanovisko na rokovanie riadneho OZ.
T. : 31.05.2018
Zodp. Ing. Margita Kostrábová
predsedníčka komisie
2. Komisii pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku vypracovať
koncepciu výsadby a riešenia zelene v obci, na konkrétne parcely s rozpočtom
a časovým plánom výsadby
T. : 31.05.2018
Zodp. Ing. Marián Komžík
predseda komisie
F/ Berie na vedomie :
1. Kontrolu plnenia uznesenia.
2. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Oslany k návrhu Programového
rozpočtu na rok 2018.
3. Stanovisko komisie pre správu obecného majetku a financií k návrhu Rozpočtu obce
Oslany na rok 2018, k návrhu Dodatku č. 15 k VZN obce Oslany č. 2/2013 a k návrhu
Rozpočtového opatrenia č. 8/2017.
4. Smernicu o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
5. Mandátnu zmluvu medzi obcou Oslany a TENDER net s.r.o. Žilina, na činnosť
„Poradenstvo v oblasti nákupov a verejného obstarávania.“
6. Pripomienky k VZN č. 4/2011 a návrh nového VZN o dotáciach.
7. Stanoviská komisií OZ k žiadostiam občanov a informáciu o činnosti komisií.
8. Návrh plánu zasadnutí riadneho OZ v Oslanoch na rok 2018.
9. Návrh na riešenie situácie vzniknutej uzatvorením SUPERMARKETU COOP
JEDNOTA Oslany, v čase od 02.01.2018 do 14.03.2018.
10. Informáciu o realizácii projektov.
11. Návrh VZN – o starostlivosti o dreviny a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej
zelene a starostlivosti o dreviny podľa § 48, ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny.
12. Diskusný príspevok p. J.Ferjanca a p. B.Koryťáka.
13. Diskusné príspevky poslancov OZ a starostu obce.
V Oslanoch 14.12. 2017
František Priekala, v.r.
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
p. Róbert Sliepka
...............................
Vyvesené dňa:
p. Ing. Marián Komžík

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

Zvesené dňa:

