U Z N E S E N I E č. 16/2017
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
08.12.2017 v Nadliciach
Obecné zastupiteľstvo v Nadliciach

A. BERIE NA VEDOMIE:
1.
2.
3.
4.
5.

Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Nadlice na rok 2018
Rozpočet Obce Nadlice na roky 2019 a 2020
Informáciu starostu o plánovaných projektoch na rok 2018
Informáciu starostu obce o výstavbe optickej siete v obci Nadlice v r. 2018

B. SCHVAĽUJE
1. Program 16. zasadnutia OZ
2. VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN Obce Nadlice č. 1/2011 o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni
3. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017
4. Rozpočet Obce Nadlice na rok 2018
5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
6. Zámer na predaj nehnuteľností na základe obchodnej verejnej súťaže podľa ust. §
281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a v zmysle §9a ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to parc. č. 526/2 –
orná pôda o výmere 10 382 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 495, k.ú. Nadlice.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sa prerokujú a schvália na ďalšom zasadnutí OZ.
7. Plat starostu obce Nadlice Ing. Petra Dubravického s účinnosťou od 01.12.2017
v zmysle zák. č. 253/1994 Z.z.:
a) základný plat podľa § 3 ods.1 zák. č. 253/1994 Z.z.
b) navýšenie platu o 37%, t.j. podľa § 4 ods.2 zák. č. 253/1994 Z.z.
8. Termínovaný úver vo výške 120 000,00 Eur na obdobie 60 mesiacov na financovanie
rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v obci Nadlice, ktorý bude
zabezpečený blankozmenkou. Rozpočet investičnej akcie „Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a chodníkov“ je vo výške 170 000,00 Eur.

C. MENUJE
1. Členov inventarizačnej a vyraďovacej komisie v zložení: predseda: Miroslav Dobročáni
členovia: Milan Kopecký
Katarína Masná Rosová

D. UKLADÁ
Obecnému úradu:
1. Zabezpečiť vypílenie tují na cintoríne na základe príslušného povolenia na výrub –
termín: do 31.03.2018
2. Zabezpečiť opílenie stromov pri kostole v počte 5 ks – termín: 30.04.2018
3. Zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie parcely č. 56/4 pre
žiadateľov o kúpu pozemku p. Jozefa Chrenku, bytom Nadlice č. 69 a p. Vlastimila
Ďatelinku, bytom Skačany č. 239 a vypracovanie znaleckého posudku na uvedený
pozemok – termín: do 15.02.2018
4. Informovať Poľnohospodárske družstvo Chynorany o zámere odpredať pozemok parc. č.
526/2 o výmere 10 382 m2, na ktorých sú poľnohospodárske stavby a vyžiadať si
stanovisko Poľnohospodárskeho družstva – termín: do 31.12.2017

Ing. Peter Dubravický
Starosta obce

Zapisovateľka:
Ing. Miriam Košíková

Overovatelia:
Katarína Masná Rosová

Milan Kopecký
Vyvesené: 11.12.2017
Zvesené: 27.12.2017

