UZNESENIA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa 24. mája 2018
vo volebnom období 2014 - 2018
Uznesenie č. 276/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s obsahom, ktorý je uvedený v zápisnici.

Uznesenie č. 277/2018
Obecné zastupiteľstvo
volí:
- Ing. Miroslava Hrica a p. Miroslava Mikulu za overovateľov zápisnice obecného zastupiteľstva
konaného dňa 24.5.2018.

Uznesenie č. 278/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu starostu obce o plnení uznesení 263/2018 až 275/2018.

Uznesenie č. 279/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu starostu obce o aktivitách OcÚ.

Uznesenie č. 280/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Plnenie rozpočtu obce k 30.4.2018 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 281/2018
Obecné zastupiteľstvo
A) Berie na vedomie:
-

Informáciu, že zámer obce Slaská na predaj pozemku parcela č. E-KN 68, vedená ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere 72 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera
podielu – 72 m2), zapísaná na LV č. 1 pod B.1. v k.ú. Slaská, za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu
v sume 216,00 € v prospech kupujúceho – Milan Maslen, Mierová 828/1, 966 81 Žarnovica, bol
zverejnený na úradných tabuliach obce a na webovej stránke obce v období od 16.3.2018 do
24.5.2018. Ide o predaj z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že žiadateľ sa
na základe obchodnej verejnej súťaže stal v minulosti výlučným vlastníkom rodinných domov
súp. č. 169 a 170, pozemok parcela č. E-KN 68 sa nachádza v rámci dvora uvedených rodinných
domov a časť pozemku je priľahlá k uvedeným rodinným domom a pivnici vo výlučnom
vlastníctve žiadateľa.

B) Schvaľuje:
-

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti – pozemku parcely č. E-KN 68, vedená ako zastavané plochy
a nádvoria o výmere 72 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 72
m2), zapísaná na LV č. 1 pod B.1. v k.ú. Slaská, za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 216,00 €
v prospech kupujúceho – Milan Maslen, Mierová 828/1, 966 81 Žarnovica, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že žiadateľ sa na základe obchodnej verejnej súťaže stal
v minulosti výlučným vlastníkom rodinných domov súp. č. 169 a 170, pozemok parcela č. E-KN
68 sa nachádza v rámci dvora uvedených rodinných domov a časť pozemku je priľahlá
k uvedeným rodinným domom a pivnici vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.

Uznesenie č. 282/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Slaská za rok 2017
s odporúčaním schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- Správu nezávislého audítora z preskúmania účtovnej závierky obce Slaská za rok 2017.
- Individuálnu výročnú správu obce Slaská za rok 2017 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 283/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad.
- Použitie prebytku finančných prostriedkov za rok 2017 vo výške 100 % (23.074,09 Eur) na tvorbu
rezervného fondu.
- Hospodársky výsledok nákladov a výnosov za rok 2017 vo výške 12.829,17 eur a jeho
zaúčtovanie na účty MD 428 a DAL 431.

Uznesenie č. 284/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Doručené ponuky na modernizáciu systému verejného osvetlenia obce Slaská.

Uznesenie č. 285/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Stanoviská obce k pripomienkam fyzických osôb k návrhu Územného plánu obce Slaská tak ako
sú uvedené v zápisnici.

Uznesenie č. 286/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce v sume 237,31 € na nákup
nehnuteľností - pozemkov.

Uznesenie č. 287/2018
Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje:
- Vydanie vlastnej blankozmenky obce Slaská ako formu zabezpečenia prípadnej budúcej
pohľadávky poskytovateľa NFP (MŽP SR) v rámci projektu „Nákup technológie pre triedený zber
komunálnych odpadov v obci Slaská“ s kódom projektu v ITMS2014+: 310011B599 v súlade so
Zmluvou o NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/109 a jej prílohami.

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

Bc. Daniel G e l i e n, v.r.
starosta obce

