Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ v Brodzanoch ku dňu 16.4 .2018
UZNESENIE č. 147
OcZ odporúča starostovi obce vypracovať chýbajúce VZN, ktoré musí mať obec povinne
schválené –trvá
Uznesenie č.215
OcZ odporúča starostovi riešiť personálne zabezpečenie OU (navýšenie pracovnej
kapacity).
Splnené-pracovník chránenej dielne má navýšený pracovný úväzok
Uznesenie č.216
OcZ odporúča starostovi vysporiadať všetky pozemky pod komunikáciami v časti
obce „Za Belaneje humny“, ako aj ich vyňatie z pôdneho fondu.
T: do 31.3.2018
-

Zatiaľ nesplnené – v súčasnej dobe prebiehajú jednania s vlastníkmi
pozemkov

UZNESENIE č. 341
OcZ berie na vedomiu správu o kontrole plnenia uznesení k 19.02.2018 a poveruje
kontrolórku obce p. Laurovú preveriť plnenie uznesení za roky 2016/2017 a podať o tom
správu na najbližšom zasadnutí O c Z
- správa predložená na zasadnutí dňa 16.4.2018 -splnené
UZNESENIE č. 346
OcZ odporúča starostovi obce vstúpiť do jednania s AGROCOOP Klátová Nová Ves
o odkúpení parcely 6/1 v intraviláne obce Brodzany, alebo zámene tejto parcely za výmeru
482m2 oddelených z parcely č.1649/2 po celej dĺžke, tak aby bola zabezpečená prístupová
cesta k susediacim parcelám
- jednanie bolo uskutočnené ,AGROCOOP Klátová Nová Ves súhlasí so zámenou za
výmeru 482 m2 - splnené
UZNESENIE č. 347
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
upozornenie námestníčky Okresnej prokuratúry v Partizánskom
 za účelom odstránenia porušovania § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí pri predaji obecných pozemkov – parcela CKN č. 355/21 druh
pozemku záhrada a parcela CKN č. 355/23 druh pozemku záhrada v k.ú.
Brodzany.

-

II. vyhovuje
upozorneniu prokurátorky Okresnej prokuratúry v Partizánskom,
II.
odporúča
starostovi obce prijať také účinné opatrenia aby „citácia z listu prokurátora“,
odstrániť protiprávny stav a o prijatých opatreniach upovedomiť prokurátora
a poslancov O c Z
Na prokuratúru bol zaslaný list a aj poslanci budú informovaný na zasadnutí
16.4.2018 - splnené

UZNESENIE č. 348
OcZ odporúča starostovi obce predložiť všetky podklady k výstavbe chodníka vedľa cesty
II/593 predsedovi stavebnej komisie do 15.3.2018
- Splnené ,podklady boli predložené , ale starosta dal prísľub ,že ešte zabezpečí
dokumentáciu z priebehu VO realizátora akcie

Ing. Laurová , 10.4.2018

