Uznesenie zo zasadnutia poslancov OcZ dňa 16.6.2017
Uznesenie č. 1/6/2017
Obecné zastupiteľstvo :
a) schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva
b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení
predseda : Mgr. Martin Hurtiš
člen :
Mgr. Ľudmila Húsková
člen :
Bc. Mária Boboková
Uznesenie č. 2/6/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie informáciu starostu obce 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“ po
vysporiadaní evidencie v novom účtovnom systém.
Z: v texte
T: v texte
Uznesenie č. 3/6/2017
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
T: do 31.7.2017
Uznesenie č. 4/6/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie „Záverečný účet obce Sebedražie“ za rok 2016
b) Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k „Záverečnému účtu
obce Sebedražie“ za rok 2016
c) Berie na vedomie stanoviská poslancov k „Záverečnému účtu obce
Sebedražie“ za rok 2016.
d) Schvaľuje „Záverečný účet obce Sebedražie“ za rok 2016 bez výhrad.
Uznesenie č. 5/6/2017
Obecné zastupiteľstvo: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce o kontrolnej činnosti a výsledkoch kontrol za 2. štvrťrok 2017.
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Uznesenie 6/6/2017
Obecné zastupiteľstvo :
a) berie na vedomie „ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra“ obce Sebedražie
na II. polrok 2017.
b) berie na vedomie pripomienky poslancov k predloženému plánu
c) Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra“ obce Sebedražie na II.
polrok 2017 doplnený o kontrolu dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní.

Uznesenie 7/6/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie žiadosť pani Silvie Kotríkovej na prenájom časti priestorov
Obecného úradu „Ambulancie lekárky“ na poskytovanie služieb kozmetiky
pedikúry a manikúry pre občanov obce“.
b) Schvaľuje žiadosť pani Silvie Kotríkovej na prenájom časti priestorov Obecného
úradu „Ambulancie lekárky“ na poskytovanie služieb kozmetiky pedikúry
a manikúry pre občanov obce“ za podmienok stanovených Zákonom.
Uznesenie 8/6/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Správu riaditeľky“ MŠ Sebedražie o počte
prijatých detí do MŠ v školskom roku 2017-2018.

Uznesenie 9/6/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie informácie starostu obce o zámere požiadať o poskytnutie
dotácie v programe „Kvalita životného prostredia“ na zakúpenie domových
kompostérov.
b) neschvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z programu „Kvalita životného
prostredia“ na zakúpenie domových kompostérov.

Uznesenie 10/6/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie žiadosť dychovej hudby “Sebedražská kapela“ na poskytnutie
finančného príspevku vo výške 800,- Eur na nákup vybavenia kapely.
b) Schvaľuje žiadosť dychovej hudby “Sebedražská kapela“ na poskytnutie
finančného príspevku vo výške 200,- Eur na nákup vybavenia kapely.
c) Ukladá OcU zahrnúť náklady do rozpočtu obce pri najbližšej zmene rozpočtu
obce na rok 2017
d) Ukladá kultúrnej komisii vykonať kontrolu dodržiavania „Zmluvy o spolupráci“
s dychovou hudbou Sebedražská kapela.

Z: v texte
T: do 31.7.2017
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Uznesenie 11/6/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie žiadosť futbalového klubu “TJ Baník Sebedražie“ na
poskytnutie finančného príspevku vo výške 2 800,- Eur na chod klubu v roku
2017
b) Schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 1 800,- Eur na chod klubu
v roku 2017
c) Ukladá OcU zahrnúť náklady do rozpočtu obce pri najbližšej zmene rozpočtu
obce na rok 2017
d) Ukladá Obecnému úradu podpísať zmluvu o poskytnutí dotácie s TJ Baník
Sebedražie.
Z: v texte
T: do 30.6.2017

Uznesenie 12/6/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie žiadosť spoločnosti “PICO s.r.o. Sebedražie“ na odkúpenie
obecného pozemku parcela KNC č. 375/2 záhrada o výmere 68 m2
b) Neschvaľuje zámer predať pozemok z dôvodu, že uvažuje s využitím pozemku ako
verejného priestranstva.

Uznesenie 13/6/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie sťažnosť a žiadosť spoločnosti “PICO s.r.o. Sebedražie“ na prijatie
VZN upravujúceho chov včiel v zastavanom území obce.
b) Ukladá Komisii na ochranu verejného poriadku preveriť možnosti obce, v súlade so
Zákonom 369/90 Zb. o obecnom zriadení, prijať VZN obmedzujúce chov včiel
v zastavanom území obce.
c) Ukladá obecnému úradu v spolupráci s komisiou na ochranu verejného poriadku
pozvať sporiace strany na spoločné stretnutie s cieľom urovnať spor mimo súdnou
cestou.

Z: v texte
T: do 15.7.2017

Uznesenie č. 14/6/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie informáciu predsedu stavebnej komisie o možnom riešení
rekonštrukcie objektu „Staré šatne TJ Baník Sebedražie“.
b) Ukladá športovej komisii, sociálnej a kultúrnej komisii, aby stanovili požiadavky na
využitie navrhovaného novo vybudovaného podlažia.
Z: v texte
T: do 30.6.2017
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c) Ukladá Obecnému úradu objednať vyhotovenie projektovej dokumentácie pre
stavebné konanie na prestavbu objektu „Staré šatne TJ Baník Sebedražie“ podľa
návrhu komisii do 14 dní od doručenia podkladov.
Z: v texte
T: v texte
Uznesenie č. 15/6/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie upozornenie poslankyne Bc. Márie Bobokovej na nebezpečný
stav nehnuteľnosti - rodinný dom s.č. 436 na parcele KN C č. 608 KU Sebedražie
na ulici Košovská.
b) Ukladá Obecnému úradu vyzvať vlastníka stavby na odstránenie stavby v súlade
s vydaným búracím povolením.
Z: v texte
T: do 15.7.2017
Uznesenie č. 16/6/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie žiadosť poslanca Mgr. Martina Hurtiša na zmenu organizačnej
štruktúry Obecného úradu Sebedražie – zvýšenie počtu zamestnancov.
b) Ukladá Obecnému úradu pripraviť zmenu organizačnej štruktúry Obecného úradu
Sebedražie – zvýšenie o 1 pracovné miesto.
Z: v texte
T: do 15.7.2017
Uznesenie č. 17/6/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie príspevok poslanca Mgr. Martina Hurtiša k evidencii budov
v areály TJ Baník a na potrebu ich zápisu do evidencie Katastra nehnuteľnosti.
b) Ukladá Obecnému úradu pripraviť podklady a požiadať o zápis budov a stavieb
v areály štadióna TJ Baník Sebedražie do Katastra nehnuteľností.

Z: v texte
T: do 30.9.2017
V Sebedraží 16.6.2017
Ing. Peter Juríček
starosta obce
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