Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ v Brodzanoch k 31.12.2015

Uznesenie č. 83- O c Z odporúča starostovi zameniť alebo odkúpiť p. č. 171 -801 m2 od p. M.
Grmanovej ,Partizánske . Cena dohodou - uznesenie je splnené ,kúpna zmluva je uzavretá
Uznesenie č. 84 –OZ odporúča starostovi obce odkúpiť p. č. 50/10 od jej majiteľa p. Oleja – plní sa ,
v súčasnosti sa robí geometrický plán a následne sa bude jednať o kúpe
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 –splnené
Uznesenie č. 113- O c Z ukladá predsedom jednotlivých komisií vypracovať návrh plánu činnosti nimi
riadených komisii na rok 2016 – splnené
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 – bude sa plniť priebežne pred každým zasadnutím OZ podľa aktuálnej
potreby
Uznesenie č. 119
OcZ odporúča starostovi obce osloviť Ing. Zibrin Petra – zhotoviteľa platného Územného plánu obce
Brodzany na prekonzultovanie aktualizácie ÚPO Brodzany –splnené –súhlasí ,len sa musí predložiť
žiadosť o nenávratný finančný príspevok na jeho vyhotovenie
Uznesenie č. 122
OcZ odporúča starostovi obce požiadať právneho zástupcu obce o zoznam VZN, ktoré je obec
povinná mať schválené – splnené –návrh na OZ – chýbajúce podľa obsahu dať dopracovať na
jednotlivé komisie

Uznesenie č. 130
OcZ odporúča komisii výstavby, ŽP a územného plánovania, aby v spolupráci so starostom obce
opätovne prehodnotila passport dopravného značenia obce Brodzany- splnené- bolo prejednávané
na zasadnutí komisie , neboli prijaté žiadne závery o novom návrhu na zmenu passportu

Ing. Laurová , 23.2.2016

