UZNESENIA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa 28. septembra 2017
vo volebnom období 2014 - 2018
Uznesenie č. 232/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s obsahom, ktorý je uvedený v zápisnici.

Uznesenie č. 233/2017
Obecné zastupiteľstvo
volí:
- p. Miroslava Mikulu a p. Zdena Fronca za overovateľov zápisnice obecného zastupiteľstva
konaného dňa 28.9.2017.

Uznesenie č. 234/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu starostu obce o plnení uznesení č. 218/2017 až 231/2017.

Uznesenie č. 235/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu starostu obce o aktivitách OcÚ.

Uznesenie č. 236/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Vyhodnotenie OVS č. 02/2017.

Uznesenie č. 237/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Za prebytočný majetok obce Slaská: rodinný dom súp. č. 169; rodinný dom súp. č. 170; pivnica
súp. č. 336; pozemok parcela č. C-KN 541/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2;
pozemok parcela č. C-KN 541/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2; pozemok parcela
č. C-KN 543/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2; pozemok parcela č. C-KN 543/2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2; pozemok parcela č. C-KN 544/2, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 70 m2; pozemok parcela č. C-KN 545/1, záhrady o výmere 204 m2;
pozemok parcela č. C-KN 545/2, záhrady o výmere 7 m2 a pozemok parcela č. C-KN 546,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, všetky nehnuteľnosti v k.ú. Slaská, obec Slaská,
okres Žiar nad Hronom.
-

Prevod uvedeného prebytočného majetku na základe uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže
v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, pre úspešného uchádzača obchodnej verejnej súťaže.

-

Podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na prevod nehnuteľného majetku obce Slaská:

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradných tabuliach obce Slaská, na webovom sídle obce
Slaská a v regionálnej tlači. Písomné cenové ponuky je treba doručiť Obecnému úradu v Slaskej
v zalepenej obálke s označením OVS – 03/2017 s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“. Ponuky sa môžu
predkladať len v slovenskom jazyku. Písomný návrh musí obsahovať – obchodné meno, resp. meno
a priezvisko navrhovateľa; IČO, resp. dátum narodenia navrhovateľa; sídlo, resp. bydlisko
navrhovateľa; označenie stavieb, parcelné čísla pozemkov a ich výmeru; návrh celkovej ceny; termín
a spôsob platby kúpnej ceny. Ak predmetný návrh nebude obsahovať uvedené údaje, nebude zaradený
do súťaže, aj keď bude podaný v určenej lehote. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov
spojených s účasťou na súťaži. Po doručení nemožno návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať.
Vyhlasovateľ sa zaväzuje v lehote do 10 pracovných dní od schválenia víťazného návrhu obecným
zastupiteľstvom oznámiť vybraný návrh prostredníctvom informácie zverejnenej na webovom sídle
vyhlasovateľa. V tej istej lehote sa vyhlasovateľ zaväzuje oznámiť prijatie vybraného návrhu
úspešnému navrhovateľovi a upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspejú, že ich návrhy sa
odmietli. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Víťazný návrh musí
byť schválený obecným zastupiteľstvom. Vyhlasovateľ oznamuje, že najnižšia ponuka ceny nemôže
klesnúť pod 22.000 €. Nehnuteľnosti sú na predaj všetky ako celok bez možnosť odkupovania
samostatne. Písomné návrhy je možné doručiť osobne, poštou alebo kuriérskou službou na adresu:
Obecný úrad Slaská, súp. č. 17, 966 22 Lutila, v termíne do 25.10.2017, vrátane dňa 25.10.2017 do
16,30 hod..

Uznesenie č. 238/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 239/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Plnenie rozpočtu obce k 31.8.2017.

Uznesenie č. 240/2017
Obecné zastupiteľstvo
a)berie na vedomie:
- Individuálnu výročnú správu obce Slaská za rok 2016 podľa predloženého návrhu.
b)schvaľuje:
- Hospodársky výsledok nákladov a výnosov za rok 2016 vo výške 7.215,72 eur a jeho zaúčtovanie
na účty MD 431 a DAL 428.

Uznesenie č. 241/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Protokol NKÚ o výsledku kontroly eGovernment a informačné systémy obcí a miest.
- Informáciu o prijatých opatreniach obce Slaská k uvedenému protokolu.

Za správnosť: Bc. Zuzana M o j ž i š o v á

Bc. Daniel G e l i e n
starosta obce

