Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ v Brodzanoch a z OZ zo dňa 23.11.2015.

Uznesenie č. 83- O c Z odporúča starostovi zameniť alebo odkúpiť p. č. 171 -801 m2 od p. M.
Grmanovej ,Partizánske . Cena dohodou
- uznesenie sa plní ,pre časovú náročnosť nie je ešte
pripravená zmluva –v súčasnosti starosta čaká na osobné údaje predávajúcej
Uznesenie č. 84 –OZ odporúča starostovi obce odkúpiť p. č. 50/10 od jej majiteľa p. Oleja – plní sa ,
v súčasnosti sa robí skutočné geometrické zameranie , aby sa vedel pripraviť návrh zmluvy
Uznesenie č. 93– O c Z odporúča starostovi obce vyhlásiť výberové konanie na dodávateľa
aktualizácie Územného plánu obce a na dodávateľa PHSR - splnené -na Územný plán sa nikto
neprihlásil a Plán hospod. a soc. rozvoja sa v súčasnosti pripravuje
Uznesenie č.101 –odporúča starostovi obce aktualizovať projekt na výstavbu autob. zastávky na
„Domovine „ v zmysle súčasne platnej legislatívy - splnené -vyhotovený projekt je platný v zmysle
legislatívy, práce na zastávke ďalej pokračujú- musia sa vybaviť povolenia od príslušných orgánov
Uznesenie č.102 – odporúča starostovi vyhlásiť ver. obch. súťaž na prenájom poľnoh. pôdy vo
vlastníctve obce , na ktorú nie je uzavretá žiadna nájomná zmluva v zmysle zákona – je v plnení
s termínom ukončenia do 31.1.2016
Uznesenie č. 106 - O c Z ukladá HK obce Brodzany , aby v dokumente Kontrola uznesení
predkladanom na každé budúce OZ boli v plnom znení uvedené všetky doterajšie nesplnené
uznesenia od začiatku mandátu a k nim uvedený dôvod splnenia či nesplnenia až do doby ,kým
nebudú splnené , resp. ich O c Z nezruší - uznesenie sa bude plniť trvalo – pri každej kontrole
uznesení
Uznesenie č. 108 – O c Z odporúča obecnému úradu predložiť návrh rozpočtu na rok 2016 podľa
ekonomickej klasifikácie ,nie podľa programovej štruktúry- uznesenie splnené ,je pripravený návrh
rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie
Uznesenie č. 113- O c Z ukladá predsedom jednotlivých komisií vypracovať návrh plánu činnosti nimi
riadených komisii na rok 2016 – predložil Ing. Kubíni – predseda Komisie verejného záujmu, Mgr.
Lukáčová- predsedníčka kult. komisie ostatní termín do 14.12.2015
Uznesenie č. 114 – O c Z odporúča starostovi obce , aby v spolupráci s pracovníčkou OÚ
,kontrolórkou obce ,predsedníčkou ekonom. komisie ,zástupcom starostu a na základe plánovaných
činnosti jednotlivých komisii vypracoval návrh plánu činnosti OcZ na rok 2016 - bude sa plniť do
1.zasadnutia OZ v r. 2016 .

Ing. Laurová , 9.12.2015

