UZNESENIA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa 27. februára 2019
vo volebnom období 2018 - 2022
Uznesenie č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s obsahom, ktorý je uvedený v zápisnici.

Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo
volí:
- p. Miroslava Hrica a p. Miriam Ťahúňovú za overovateľov zápisnice obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.2.2019.

Uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení č. 314/2018 až 328/2018.

Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
-

Informáciu o aktivitách OcÚ.

Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018.

Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Plnenie rozpočtu obce k 31.1.2019.

Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
-

Za prebytočný majetok obce Slaská: automobil VAL. TER. P-V3S a motocykel Babeta.
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 hnuteľného majetku obce Slaská:

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradných tabuliach obce Slaská a na webovom sídle obce
Slaská. Písomné cenové ponuky je treba doručiť Obecnému úradu v Slaskej v zalepenej obálke
s označením OVS – 01/2019 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
hnuteľného majetku; návrh ceny za jednotlivý kus hnuteľného majetku; 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. Písomné návrhy je možné doručiť osobne, poštou alebo
kuriérskou službou na adresu: Obecný úrad Slaská, súp. č. 17, 966 22 Lutila v termíne do 26.4.2019,
vrátane dňa 26.4.2019 do 15,00 hod..

Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Zámer výmeny verejného osvetlenia za LED svietidlá.

Uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky a to v sume
4.515,00 eur na spolufinancovanie projektu „Nákup technológie pre triedený zber komunálnych
odpadov v obci Slaská“.

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

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

