Obec Oslany
Obecný úrad, Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany
Uznesenie
č.II/2018
z riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 15.02.2018
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
A/ Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ, návrhovú komisiu v zložení : Róbert Sliepka - predseda, Ing.
Marián Komžík - člen, Mgr. Soňa Šandriková – člen a overovateľov zápisnice Ing.
Margita Kostrábová a František Hudec.
2. Rozpočtové opatrenia č. 3/2018.
3. Zámer odkúpenia nehnuteľnosti zapísanej na Okresnom úrade Prievidza, katastrálny
odbor v katastri nehnuteľnosti pre obec Oslany, k.ú. Osľany, na LV č. 2165, pozemok
CKN parc. č. 67 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 179 m2 a stavbu číslo
súpisné 32, postavenú na CKN parc. č. 67, za cenu 55 000 eur.
4. Dočasné skladovanie výkopovej zeminy z realizovanej stavby „Aglomerácia Oslany –
Čereňany, splašková kanalizácia a ČOV“ v katastri obce Osľany na parcele CKN,
parc. č. 2054, zastavaná plocha a nádvorie.
5. Zámer financovania rekonštrukcie Domu smútku v Oslanoch v rámci opatrenia č. 2,
Akčného plánu občianskeho združenia miestnej akčnej skupiny rozvoj Hornej Nitry
(OZ MAS RHN).
B/ Súhlasí :
1. S čerpaním rezervného fondu vo výške 53 000 eur na odkúpenie nehnuteľnosti
pozemok CKN parc.- č. 67, výmera 179 m2 – zastavané plochy a nádvoria a stavba
súpisné č. 32, postavená na parc. č. 67.
C/ Ruší :
1. Uznesenie č. V/2017 zo dňa 17.8.2017, bod A/5.

D/ Berie na vedomie :
1. Stanovisko komisie pre správu obecného majetku a financií k návrhu Rozpočtového
opatrenia č. 3/2018.
2. Návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľnosti, pozemok CKN parc. č. 67 –
zastavané plochy a nádvoria, výmera 179 m2 a stavbu súp. č. 32, postavenú na parc. č.
67.
3. Návrh zmluvy o zabezpečení advokátskej úschovy.

4. Aktivitu „Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku“ ako prioritu
v súlade s Opatrením č. 2 Akčného plánu pre základnú alokáciu MAS RHN.
5. Diskusné príspevky starostu a poslancov OZ.

V Oslanoch 15.02. 2018

František Priekala, v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
p. Ing. Margita Kostrábová ...............................

Vyvesené dňa :

p. František Hudec

Zvesené dňa:

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

Obec Oslany, Obecný úrad,
Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany

Výpis z uznesenia
č.II/2018
z riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 15.02.2018
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
B/ Súhlasí :
1. S čerpaním rezervného fondu vo výške 53 000 eur na odkúpenie nehnuteľnosti
pozemok CKN parc.- č. 67, výmera 179 m2 – zastavané plochy a nádvoria a stavba
súpisné č. 32, postavená na parc. č. 67.

Za správnosť výpisu zodpovedá:

V Oslanoch 16.02. 2018

František Priekala
starosta obce

