Uznesenie zo zasadnutia poslancov OcZ dňa 18.8.2017
Uznesenie č. 1/8/2017
Obecné zastupiteľstvo :
a) schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva
b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení
predseda : Ing. Dana Kolláriková
člen :
Vladimír Medňanský
člen :
Jaroslav Špeťko
Uznesenie č. 2/8/2017
Obecné zastupiteľstvo
a)
berie na vedomie
že poslancovi Obecného zastupiteľstva v Sebedraží, Igorovi Čertíkovi Priehon
119/57,
972 05 Sebedražie, zanikol dňa 22. 4. 2017 mandát poslanca OcZ
v Sebedraží v zmysle § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
b)
k o n š t a t u j e,
že zánikom mandátu poslanca sa uprázdnil mandát poslanca OcZ v Sebedraží, a ako
náhradník nastupuje kandidát , Ing. Jaroslav Popelka, Lúčna č. 216/32, 972 05
Sebedražie, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo voľbách do orgánov
samosprávy obce Sebedražie, konaných 15. 11. 2014.
Obecné zastupiteľstvo
k o n š t a t u j e,
že Ing. Jaroslav Popelka, Lúčna č. 216/32, 972 05 Sebedražie zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Sebedraží.
Uznesenie č. 3/8/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie informáciu starostu obce o nákupe kamerového systému pre
potreby TJ Baník
b) Berie na vedomie stanoviská poslancov k nákupu kamerového systému pre
potreby obce Sebedražie.
c) Schvaľuje nákup kamerového systému pre obec Sebedražie.
T: do 31.12.2017
Uznesenie č. 4/8/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie informáciu starostu obce o postupe realizácie odkanalizovania
obce v rámci projektu „Aglomerácia Sebedražie“.
b) Ukladá poslancom obecného zastupiteľstva zvolať verejné zhromaždenie občanov za
účasti projektanta a zhotoviteľa diela „Aglomerácia Sebedražie“ s cieľom
informovať občanov o postupe a podmienkach realizácie stavebných prác.
Z: v texte
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T: do 30.9.2017
Uznesenie č. 5/8/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o príprave novej
organizačnej štruktúry Obecného úradu Sebedražie.

Uznesenie 6/8/2017
Obecné zastupiteľstvo :
a) berie na vedomie „ Návrh na 1. zmenu rozpočtu“ obce Sebedražie na rok 2017.
b) Berie na vedomie stanoviská poslancov k predloženému návrhu
c) Schvaľuje „ 1. zmenu rozpočtu“ obce Sebedražie na rok 2017.

Uznesenie 7/8/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie protest prokurátorky Okresnej prokuratúry v Prievidzi proti §
1ods. 2, § 2, § 3 ods. 2, § 5 ods. 3, 4, 6 a § 9 VZN č. 2/2005 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia na území obce Sebedražie.
b) Vyhovuje protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry v Prievidzi proti § 1ods. 2,
§ 2, § 3 ods. 2, § 5 ods. 3, 4, 6 a § 9 VZN č. 2/2005 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia na území obce Sebedražie.
c) Ruší VZN č. 2/2005 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce
Sebedražie.
Uznesenie 8/8/2017
Obecné zastupiteľstvo :
a) berie na vedomie Návrh VZN č. 3/1017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania na území obce Sebedražie.
b) Berie na vedomie stanoviská poslancov k predloženému návrhu a dopĺňa bod č. 4
k článku 6 VZN – poplatok nižší ako 5,00 Eur sa nevyrubuje.
c) Schvaľuje VZN č. 3/1017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania na území obce Sebedražie.
Uznesenie 9/8/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Schvaľuje odpredaj pozemku z majetku obce, časť parcely č. 2647 označenej na GP
č.102/2016 - PD ako parcela 2647/3 o výmere 117 m 2 podľa uznesenia
12/9/2016v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa kupujúcim: Vladimír
Ivan, rodený Ivan, narodený 29.1.1979 trvale bytom Sebedražie, ul. Záhrady 325/86
a manželka Andrea Ivanová, rodená Ďurmeková, narodená 11.12.1984 trvale bytom
Sebedražie, ul. Záhrady 325/86. Pozemok je priľahlý k pozemku kupujúcich. Kúpna
cena bola stanovená podľa znaleckého posudku vo výške 445 Eur, slovom
štyristoštydsaťpäť Eur.
b) Ukladá obecnému úradu zabezpečiť odpredaj pozemku za dohodnutú cenu.
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Uznesenie č. 10/8/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie žiadosť Ing. Mareka Hedvigy o poskytnutie finančného
príspevku vo výške 500,- Eur na úhradu časti nákladov spojených s účasťou člena
tímu SR na Majstrovstvách Európy 2017 v kosení ručnou kosou.
b) Berie na vedomie stanoviská poslancov k predloženej žiadosti.
c) Ukladá finančnej komisii posúdiť možnosti poskytnutia dotácie a predložiť návrh
na najbližšom rokovaní OcZ

Z: v texte
T: v texte

Uznesenie 11/8/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie žiadosť Centra sociálnych služieb - Bôrik“ o poskytnutie
finančného príspevku na oslavu 60, výročia jeho vzniku.
b) Berie na vedomie stanoviská poslancov k predloženej žiadosti.
c) Schvaľuje finančný príspevok – dotáciu vo výške 100,- eur Centru sociálnych
služieb - Bôrik
Uznesenie 12/8/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o postupe obstarávania ÚPD obce
Zmeny a doplnky č. 2
b) berie na vedomie pripomienky poslancov OcZ k priebehu obstarávania.
c) Súhlasí so zvolaním mimoriadneho zasadnutia OcZ k problematike Územného
plánu obce.
T: do 30.9.2017

Uznesenie 13/8/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o čerpaní dovolenky
v dobe od 24.8.2017 do 13.9.2017. Počas dovolenky ho bude zastupovať zástupca
starostu pán Ján Brindza.

Uznesenie 14/8/2017
Obecné zastupiteľstvo predlžuje termín splnenia uznesenia č. 14/6/2017 do 10.10.2017

Uznesenie 15/8/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o aktualizácii projektovej
dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné konanie na stavbu Inžinierske
siete Dúbravka.
b) berie na vedomie pripomienky poslancov OcZ.
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c) Súhlasí, aby bol tento bod rokovania zaradený na mimoriadne zasadnutie OcZ
k problematike UPD- ZaD č. 2
Uznesenie 16/8/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie informáciu poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. Martina
Hurtiša o schválení grantu na rekonštrukciu hracej plochy futbalového štadióna
TJ Baník z programu Úradu vlády SR vo výške 25 000,- Eur
b) vyslovuje poďakovanie Mgr. Marekovi Grolmusovi za pomoc pri získavaní
grantu.

V Sebedraží 18.8.2017
Ing. Peter Juríček v.r.
starosta obce
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