Uznesenie zo zasadnutia poslancov OcZ dňa 1.3.2017
Uznesenie č. 1/3/2017
Obecné zastupiteľstvo :
a) schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva
b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení
predseda : Mgr. Martin Hurtiš
člen :
Ing. Dana Kolláriková
člen :
Jaroslav Špeťko
Uznesenie č. 2/3/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o postupe pri zabezpečení zákonnej
povinnosti obce - určiť spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom
v domácnostiach rodinných domov.
b) ukladá poslancom OcZ vykonať vo svojich poslaneckých obvodoch prieskum
zameraný na zistenie záujmu o domové kompostéry a na súčasný spôsob nakladania
s biologicky rozložiteľným odpadom v domácnostiach rodinných domov.
c) Výsledok prieskumu bude slúžiť ako podklad pre OcZ pri rozhodovaní o zavedení
systému zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu na území obce Sebedražie
v domácnostiach rodinných domov.
Z: v texte
T: do 31.3.2017
Uznesenie č. 3/3/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o splnení podmienok predaja 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 12/9/2016.
b) Berie na vedomie stanoviská poslancov k predloženej informácii
c) Schvaľuje odpredaj pozemku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Pozemok je priľahlý k pozemku kupujúceho Vladimíra IVANA. Kúpna cena
stanovená podľa znaleckého posudku.
d) Ukladá obecnému úradu zabezpečiť odpredaj pozemku za dohodnutú cenu.
Uznesenie č. 4/3/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie informáciu predsedu inventarizačnej komisie o postupe
a výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2016.
b) Berie na vedomie pripomienky a stanoviská poslancov k predloženej informácii.
c) Ukladá Obecnému úradu v spolupráci s inventarizačnou komisiou vypracovať
a predložiť na schválenie „Zápis o inventarizácii majetku obce k 31.12.2016“ na
najbližšom zasadnutí OcZ
Z: v texte
T: v texte
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Uznesenie č. 5/3/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie Návrh „ VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ.
b) Berie na vedomie pripomienky a stanoviská poslancov k predloženému návrhu VZN.
c) Schvaľuje „ VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v ZŠ“.

Uznesenie 6/3/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „ Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016“
hlavného kontrolóra obce.
Uznesenie 7/3/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie „ Žiadosť“ spoločnosti ENData, s.r.o. Námestovo zastupujúcu
spoločnosť SSE – Distribúcia a.s. Žilina o súhlas na umiestnenie stavby „9955 –
SEBEDRAŽIE – Košovská – zahustenie DTS“, energetického zariadenia
„Pozemná trafostanica MKP 800“ vrátane potrebných kontrolných a ochranných
zariadení na pozemku obce Sebedražie.
b) berie na vedomie stanoviská poslancov k predloženej žiadosti
c) súhlasí s umiestnením stavby „9955 – SEBEDRAŽIE – Košovská – zahustenie
DTS“, energetického zariadenia „Pozemná trafostanica MKP 800“ vrátane
potrebných kontrolných a ochranných zariadení na pozemku obce Sebedražie.

Uznesenie 8/3/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie „ Žiadosť“ spoločnosti ENData, s.r.o. Námestovo zastupujúcu
spoločnosť SSE – Distribúcia a.s. Žilina o podpis „Zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena“ na parcelu E KN č. 734/2 orná pôda KU
Sebedražie v majetku obce Sebedražie, ktorá bude dotknutá realizáciou stavby
„9955 – SEBEDRAŽIE – Košovská – zahustenie DTS“.
b) Berie na vedomie stanoviská poslancov k predloženej žiadosti.
c) Súhlasí s podpisom „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ na
parcelu E KN č. 734/2 orná pôda KU Sebedražie v majetku obce Sebedražie,
ktorá bude dotknutá realizáciou stavby „9955 – SEBEDRAŽIE – Košovská –
zahustenie DTS“.

Uznesenie 9/3/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie „ Žiadosť“ spoločnosti ENData, s.r.o. Námestovo zastupujúcu
spoločnosť SSE – Distribúcia a.s. Žilina o podpis „Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve“ na časť parcely C KN č. 2305 o výmere 8 m2 Orná pôda KU Sebedražie
v majetku obce Sebedražie LV č. 2976, na ktorej bude umiestnená stavba „9955 –
SEBEDRAŽIE – Košovská – zahustenie DTS“, „Pozemná trafostanica MKP
800“ vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení.
b) Berie na vedomie stanoviská poslancov k predloženej žiadosti.
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c) Súhlasí s podpisom „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ na časť parcely C KN č.
2305 o výmere 8 m2 Orná pôda KU Sebedražie v majetku obce Sebedražie LV č.
2976, na ktorej bude umiestnená stavba „9955 – SEBEDRAŽIE – Košovská –
zahustenie DTS“, „Pozemná trafostanica MKP 800“ vrátane potrebných
kontrolných a ochranných zariadení.

Uznesenie 10/3/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list prezidenta SR Andreja Kisku starostovi
obce Ing. Petrovi Juríčkovi.

Uznesenie 11/3/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie „Ponuku“ spoločnosti HDS na nízkorozpočtový jednoduchý
kamerový systém, pre monitorovanie futbalového ihriska.
b) Ukladá športovej komisii v spolupráci so stavebnou komisiou posúdiť
podmienky ponuky a vhodnosť realizácie a o výsledku informovať OcZ do
15.3.2017

Z: v texte
T: v texte
Uznesenie 12/3/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie „Ponuku“ spoločnosti AE group consulting company na
komplexné služby pri príprave modernizácie verejného osvetlenia obce.
b) Neplánuje modernizáciu verejného osvetlenia obce v roku 2017

Uznesenie 13/3/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie „Grafické návrhy“ umeleckého kováča Mgr. Juraja
Kopnického na zhotovenie vstupných vítacích tabúľ do obce Sebedražie.
b) Ukladá kultúrnej komisii v spolupráci so stavebnou komisiou posúdiť
jednotlivé návrhy a vhodnosť realizácie. O výsledku informovať OcZ do
15.3.2017

Z: v texte
T: v texte

Uznesenie 14/3/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie informáciu starostu obce o postupe obstarávania
Aktualizácie územného plánu obce formou zmien a doplnkov č.2
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b) Ukladá Obecnému úradu prijať také opatrenia a postupy, aby proces
obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie trval najviac tri
roky
Z: v texte
T: v texte
Uznesenie 15/3/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie výzvu mesta Partizánske, aby sme spoločne, cez volených
predstaviteľov definovali odmietavý postoj k akýmkoľvek pokusom
poškodzujúcim zdravie občanov našich miest a obcí.
b) Sa pripája k výzve mesta Partizánske a prezentuje odmietavý postoj
k akýmkoľvek pokusom poškodzujúcim zdravie občanov našich miest a obcí.

Uznesenie 16/3/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie podnet poslankyne Ing. Dany Kollárikovej na umiestnenie
exteriérových fitness strojov na sídlisku Boriny.
b) Ukladá Obecnému úradu realizovať umiestnenie exteriérových fitness strojov na
sídlisku Boriny podľa návrhu vizualizácie.
Z: v texte
T: do 30.4.2017

Uznesenie 17/3/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie pripomienky poslancov k spôsobu separovania a zberu papiera
na sídlisku Boriny
b) Ukladá Obecnému úradu požiadať OZV ENVI – PAK, a.s. Bratislava
o umiestnenie kontajnerov na zber papiera na sídlisku Boriny.
Z: v texte
T: do 31.3.2017

Uznesenie 18/3/2017
Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu preveriť a dokumentovať vlastníkov
pozemkov pod prírodným klziskom v časti obce Záhrady.
Z: v texte
T: do 31.3.2017
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Uznesenie 19/3/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie Výzvu Slovenského Futbalového Zväzu na predkladanie
žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby
futbalovej infraštruktúry.
b) Schvaľuje podanie žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry na rekonštrukciu hracej plochy
futbalového ihriska TJ Baník Sebedražie.
c) Súhlasí so spolufinancovaním projektu vo výške 25 % z celkovej sumy nákladov.

Uznesenie 20/3/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o čerpaní dovolenky starostu obce
v dobe od 9.3 do 17.3.2017

V Sebedraží 1.3.2017
Ing. Peter Juríček
starosta obce
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