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                      Zoznam uznesení   
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce  Nedožery-Brezany konaného                            dňa  26.10.2011                       __________________________________________________________________________
             

Uznesenie č. 54/2011

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Nedožery-Brezany

S c h v a ľ u j e: 

1.  Zapisovateľa  Ing. Silvestra Hanusku  a overovateľov  zápisnice  zo šiesteho zasadnutia    
     Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany  Ing. Pavla Cipova  a  Ing. Bohuslava  
     Znamenáka.    
     
    Hlasovalo:     za   -   9     proti   -   0     zdržal sa   -   0

2.  Program šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany.

    Hlasovalo:     za   -   9     proti   -   0     zdržal sa   -   0

 
      Uznesenie č. 55/2011

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Nedožery-Brezany

B e r i e    n a   v e d o m i e: 

     Kontrolu plnenia ukladacích uznesení:
     -  uznesenie č. 8/2011 je v plnení, kontrola sa vykoná na zasadnutí obecného zastupiteľstva         
         dňa 14.12.2011.
     -  uznesenie č. 50/2011 bude predmetom rokovania dnešného zasadnutia. 
    

 Uznesenie č. 56/2011

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Nedožery-Brezany

S c h v a ľ u j e:

    Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy    
    s materskou školu Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany za školský rok 2010/2011.

   Hlasovalo:     za   -   9     proti   -   0     zdržal sa   -   0


Uznesenie č. 57/2011

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Nedožery-Brezany

B e r i e   n a   v e d o m i e: 

1.  Správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra.

2.  Protokol  o výsledku  kontroly  OZ NB  50/1/2011  zameranej  na kontrolu  dodržiavania     
     zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám na základe doplnenia plánu 
     kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 uznesením č. 50/2011.

3.  Správu o výsledku následnej finančnej kontroly OZ NB 50/2/2011 zameranej na kontrolu    
     účelnosti a efektívnosti  prevádzky  motorového  vozidla  vo vlastníctve  obce  na základe    
     doplnenia plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 uznesením č. 50/2011. 



Uznesenie č. 58/2011

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Nedožery-Brezany

U k l a d á: 

1.  Obecnému  úradu  v Nedožeroch-Brezanoch  vykonať  riadnu  inventarizáciu  majetku 
     a záväzkov a rozdielu majetkov a záväzkov k 31.12.2011.
2.  Menovať komisie k zabezpečeniu výkonu inventarizácie.
3.  Na rokovanie obecného zastupiteľstva v decembri 2011 predložiť informatívnu správu 
     o priebehu a výsledkoch inventarizácie.
4.  Správu   Ústrednej   inventarizačnej   komisie  o  výsledku   inventarizácie   predložiť  na  
     rokovanie obecného zastupiteľstva v roku 2012. V prílohe správy osobitne vyhodnotiť stav 
     pohľadávok a záväzkov s návrhmi postupov ich riešenia.

    Termín: I. štvrťrok 2012                                                 Zodpovedný: starosta obce



Uznesenie č. 59/2011

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Nedožery-Brezany

U k l a d á:

    Vykonať  previerku  registra  všeobecne  záväzných nariadení obce v nadväznosti na ich 
    zverejnenie na úradnej tabuli obce a webstránke obce. Všeobecne záväzné nariadenia na 
    webstránke označiť číslom a rokom prijatia spolu s príslušným názvom.

    Termín: 31.12.2011                                                           Zodpovedný: starosta obce



Uznesenie č. 60/2011

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Nedožery-Brezany

U k l a d á:

    Dôsledne    dodržiavať    ustanovenia    registratúrneho   poriadku,   evidencie   spisov,   
    registratúrnych záznamov a postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov, podnetov a iných 
    podaní v podmienkach obecného úradu.  Podrobnosti  prerokovať  na pracovnej porade 
    obecného úradu.

   T: trvale                                                                             Zodpovedný: starosta obce
  
Uznesenie č. 61/2011

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Nedožery-Brezany

U k l a d á:

1. Prehodnotiť súčasné znenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva a publikovať 
    jeho  úplné  znenie.  Návrhy  k úplnému  zneniu  rokovacieho poriadku predložia všetky 
    komisie obecného zastupiteľstva starostovi.

2. Vymedziť úlohy komisií  v tzv.  náplni práce  komisií tak,  aby bola jednoznačne určená 
    kompetencia príslušnej komisie  obecného zastupiteľstva.  V zápisniciach  zo zasadnutia 
    komisií   uvádzať   podstatné   výroky   prítomných   členov  komisií.  Návrhy  predložia 
    predsedovia komisie starostovi.
 
    Termín: 31.01.2012                                                          Zodpovední: predsedovia komisií


Uznesenie č. 62/2011

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Nedožery-Brezany

U k l a d á:

    V nadväznosti  na zákon  č. 137/2010 Z.z.  o ovzduší vykonať kontrolu aktuálnosti VZN č. 
    3/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na 
    území  obce   Nedožery-Brezany   prevádzkovanými   právnickými   a  fyzickými  osobami 
    oprávnenými na podnikanie s akcentom na sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia 
    malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.

    Termín: 31.12.2011                                                    Zodpovedný: Mgr. Peter Chudý
                                                                                        predseda komisie životného prostredia 
                                                                                        a ochrany verejného poriadku
                                                                        
                
Uznesenie č. 63/2011

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Nedožery-Brezany

S c h v a ľ u j e :

    Vyradenie osobného motorového vozidla Peugeot Partner EČ PD 766AR z majetku obce a    
    jeho  odpredaj  v zmysle  príslušných  ustanovení  zákona  č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí    
    v znení neskorších predpisov ako prebytočný majetok.

   Hlasovalo:     za   -   8     proti   -   0     zdržal sa   -   1


Uznesenie č. 64/2011

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Nedožery-Brezany

S c h v a ľ u j e :

     Jednorazovú finančnú výpomoc pre p. Annu Buttkovú, Žiarska 419, Nedožery-Brezany vo    
     výške 100 Eur na nákup palivového dreva s tým, že bude preplatená vystavená faktúra,  
     resp. pokladničný doklad.

     Hlasovalo:     za   -   9     proti   -   0     zdržal sa   -   0


Uznesenie č. 65/2011

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Nedožery-Brezany

S c h v a ľ u j e :

    Pridelenie nájomného dvojizbového bezbariérového bytu pre p. Ľubicu Žilovú, Tužina 454 
    na základe žiadosti zo dňa  03.09.2008  evidovanej  pod  č. 554/2008.  Nájomná zmluva sa 
    uzatvorí na  obdobie troch rokov na byt č. 1 na ulici Družby 684/10, Nedožery-Brezany.

    Hlasovalo:     za   -   9     proti   -   0     zdržal sa   -   0


Uznesenie č. 66/2011

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Nedožery-Brezany

S c h v a ľ u j e:
 
    Prenájom časti priestorov bývalej ZŠ v Nedožeroch-Brezanoch pre firmu Spotrebic Sk, 
    s.r.o., ul. kpt. Jaroša 22, 08 221 Veľký Šariš na základe žiadosti zo dňa 25.07.2011 
    evidovanej pod č. 453/2011 za splnenia nasledovných podmienok:
	výška nájmu sa určuje na 25 Eur/m²/rok,
	nájomná zmluvu sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede,

prenajímateľ môže od zmluvy okamžite odstúpiť, ak nájomca napriek opakovanej písomnej výstrahe užíva predmet nájmu v rozpore s dohodnutým účelom a nepoužíva predmet nájmu v súlade s podmienkami ustanovenými pre používanie predmetu nájmu, pričom jeho konanie môže viesť k poškodeniu predmetu nájmu,
	ak nájomca nezaplatil splatné nájomné do 30 dní od lehoty jeho splatnosti.

V prípade ak prenajímateľ nebude akceptovať stanovenú výšku nájomného, starosta obce sa oprávňuje vypísať ponukové konanie na prenájom predmetnej nehnuteľnosti.

     Hlasovalo:     za   -   9     proti   -   0     zdržal sa   -   0



Uznesenie č. 67/2011

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Nedožery-Brezany

S c h v a ľ u j e:
 
    Na základe žiadosti p. Jozefa Blahu, bytom ul. Hviezdoslavova 467/39, Nedožery-Brezany     
    zámenu  pozemkov  parcela  č. 1109/7  a  1273/4  o celkovej  výmere  158 mﾲ158 m²,  ktoré sú vo    
    vlastníctve žiadateľa a nachádzajú  sa pod miestnou  komunikáciou za pozemok  parcela č.  
    1272/2 o výmere 121 mﾲ121 m², ktorý je vo vlastníctve obce Nedožery-Brezany a nachádza sa vo  
    dvore žiadateľa.  Poplatky spojené s vkladom zámennej zmluvy do katastra nehnuteľností 
    uhradí obec Nedožery-Brezany.

    Hlasovalo:     za   -   9     proti   -   0     zdržal sa   -   0


Uznesenie č. 68/2011

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Nedožery-Brezany

S c h v a ľ u j e:

     Na základe žiadosti spoločnosti VARES s.r.o., Chalupkova 25, 974 01 Banská Bystrica zo 
     dňa 26.08.2011 evidovanej pod č. 507/2011  projekt stavby „ Prepojenie KDS Kanianka - 
     Lazany – Nedožery-Brezany“ optickým káblom. 
    
     Hlasovalo:     za   -   9     proti   -   0     zdržal sa   -   0


Uznesenie č. 69/2011

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Nedožery-Brezany

S c h v a ľ u j e:

    Príspevok  do výšky  100 Eur  pre  Občianske  združenie  K 2000  na  vydanie  publikácie 
    „Kultúra na Hornej Nitre“, ktorý bude poskytnutý na základe starostom podpísanej zmluvy 
    o reklame.

    Hlasovalo:     za   -   9     proti   -   0     zdržal sa   -   0

    Zoznam uznesení tvorí  nedeliteľnú  súčasť  zápisnice zo šiesteho  zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2011.

Zapisovateľ:  Ing. Silvester Hanuska

Za  overovateľov:  Ing. Pavol Cipov

                               Ing. Bohuslav Znamenák
                                
                                                                                                                JUDr. Martin Mokrý
                                                                                                                      starosta obce

