Uznesenie zo zasadnutia poslancov OcZ dňa 21.4.2017
Uznesenie č. 1/4/2017
Obecné zastupiteľstvo :
a) schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva
b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení
predseda : Ján Brindza
člen :
Ľudmila Húsková
člen :
Štefan Beňadik
Uznesenie č. 2/4/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie informáciu o vykonanom prieskume zameranom na zistenie záujmu
o domové kompostéry a na súčasný spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným
odpadom v domácnostiach rodinných domov.
b) Berie na vedomie stanoviská poslancov k predloženej informácii
c) Schvaľuje nákup domových kompostérov na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu na území obce Sebedražie v domácnostiach rodinných domov.
d) Schvaľuje odpredaj kompostérov pre domácnosti za 10% nákupnej ceny.
e) Ukladá OcU zabezpečiť nákup kompostérov v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní v počte 200 ks.
Z: v texte
T: do 31.7.2017
Uznesenie č. 3/4/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie informáciu predsedu inventarizačnej komisie o postupe
a výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2016.
b) 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
Uznesenie č. 4/4/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie stanovisko športovej komisie k „Ponuku“ spoločnosti HDS
na nízkorozpočtový jednoduchý kamerový systém, pre monitorovanie
futbalového ihriska.
b) Súhlasí so zakúpením kamerového systému, pre monitorovanie futbalového
ihriska podľa návrhu- špecifikácie športovej komisie.
c) Ukladá OcU zabezpečiť nákup kamerového systému, pre monitorovanie
futbalového ihriska podľa návrhu- špecifikácie športovej komisie v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní.
Z: v texte
T: 30.6.2017
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Uznesenie č. 5/4/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie stanovisko komisii ku „Grafickým návrhom“ umeleckého
kováča Mgr. Juraja Kopnického na zhotovenie vstupných vítacích tabúľ do
obce Sebedražie.
b) Súhlasí s realizáciou vybratého návrhu podľa odporučenia kultúrnej
a stavebnej komisie.
c) Ukladá OcU vypracovať a podpísať zmluvu o dielo na vyhotovenie 3 ks
vstupných tabúľ so zhotoviteľom Mgr. Jurajom Kopnickým.
Z: v texte
T: do 24.4.2017
Uznesenie 6/4/2017
Obecné zastupiteľstvo :
a) Berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu za rok 2016
b) Berie na vedomie pripomienky a stanoviská poslancov k predloženej správe
c) Schvaľuje čerpanie rozpočtu za rok 2016.

Uznesenie 7/4/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie „ Protest prokurátora“ proti Článku 8 ods.2 prvá veta VZN č.
1/2005 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Sebedražie.
b) berie na vedomie stanovisko HK obce a stanoviská poslancov k predloženému
protestu
c) vyhovuje protestu prokurátora a ruší VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácii z
rozpočtu obce Sebedražie.
Uznesenie 8/4/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie návrh VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce
Sebedražie.
b) Berie na vedomie pripomienky a stanoviská poslancov k predloženému návrhu VZN.
c) Schvaľuje „ VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Sebedražie.
Uznesenie 9/4/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie žiadosť “Klubu veteránov FK Baník Sebedražie“ o poskytnutie
finančného príspevku na usporiadanie 19. ročníka futbalového turnaja „O pohár
starostu obce“.
b) Schvaľuje finančný príspevok vo výške do 200,- EURO na usporiadanie 19.
ročníka futbalového turnaja „O pohár starostu obce“.
c) Ukladá OcU zahrnúť tento výdavok do rozpočtu obce pri najbližšej zmene
rozpočtu obce na rok 2017
Z: v texte
T: v texte
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Uznesenie 10/4/2017
Obecné zastupiteľstvo :
a) berie na vedomie „Žiadosť “ Márie a JUDr. Jána Bittnera o odkúpenie obecného
pozemku parcela KNC č. 375/2 záhrada o výmere 68 m2
b) Neschvaľuje zámer predať pozemok z dôvodu, že uvažuje s iným využitím pozemku.
Uznesenie 11/4/2017
Obecné zastupiteľstvo :
a) berie na vedomie „Žiadosť “ Ing. Dušana Svitka a manželky Márie rodenej
Lietavskej, Dúbravka č. 249/23 o odkúpenie obecných pozemkov celkovo vo výmere
388 m2.
b) Neschvaľuje zámer predať pozemok pred schválením zásad využitia novo
nadobudnutých pozemkov.
c) Ukladá OcU vyzvať užívateľa pozemku vo vlastníctve obce na uvoľnenie zabratých
pozemkov.
Z: v texte
T: 30.6.2017

Uznesenie 12/4/2017
Obecné zastupiteľstvo :
a) berie na vedomie „Žiadosť “ Norberta Cibuľku, Prievidza o odkúpenie obecného
pozemku parcela KNC č. 2649/1 TTP o výmere 1673 m2 v podiele 1/1.
b) Neschvaľuje zámer predať pozemok pred schválením zásad využitia novo
nadobudnutých pozemkov.
Uznesenie 13/4/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko primátora mesta Handlová
k dezinformačnej kampani o situácii baníctva na Hornej Nitre.
Uznesenie 14/4/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o procese obstarávania
odkanalizovania obce v rámci projektu „Aglomerácia Sebedražie“.
b) Odporúča starostovi obce, listom osloviť Ministerstvo ŽP SR a vyjadriť
nespokojnosť s postupom schvaľovania projektu „Aglomerácia Sebedražie“.
Z: v texte
T: 31.5.2017
Uznesenie 15/4/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie informácie starostu obce o zámere vybudovať na sídlisku
Boriny multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi a požiadať
o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017.
b) Schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja
športu na rok 2017na multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi na
sídlisku Boriny Sebedražie, vybudovanie detského ihriska pri MŠ a výmenu
umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku areál TJ Baník.
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c) Súhlasí so spolufinancovaním projektov v potrebnej výške najmenej však 5 %
z celkovej sumy nákladov.

Uznesenie 16/4/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti a výsledkoch kontrol za 1. štvrťrok 2017.

Uznesenie č. 17/4/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie informáciu kultúrnej komisie k zabezpečeniu festivalu
dychových hudieb „Sebedražská babka vo fazuli“.
b) Schvaľuje vystúpenie hudobnej skupiny „Polemic“ ako hosťa programu
festivalu dychových hudieb „Sebedražská babka vo fazuli“.
c) Ukladá OcU zahrnúť náklady za vystúpenie hudobnej skupiny „Polemic“ do
rozpočtu obce pri najbližšej zmene rozpočtu obce na rok 2017
Z: v texte
T: v texte
V Sebedraží 21.4.2017
Ing. Peter Juríček
starosta obce
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