Uznesenie
z rokovania
Obecné zastupiteľstvo
Overovatelia :
Návrhová komisia:
Zapisovateľka:

OZ

č. 19-1/2021
Olšovany

prijalo nasledovné

dňa

1.

OZ

2021

uznesenie:

Falat Milan , Ing. Staňová Karolína
Falat Milan , Ing. Staňová Karolína
Kišeľová Monika, Uliková Eva

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Marek Dutko, František Eperješi, Milan Falat,
Ing. Karolína Staňová
Ospravedlnený: Ladislav Kišeľa- PNS
Ing. Radoslav Kolbai
A/

2. 3.

b e r i e

n a

Terézia Olšinárová,

v e d o m i e

6.

Kontrola uznesenia OZ Olšovany z ostatného rokovania 9. 12. 2020
ústne starosta obce
Informácie starostu obce o činnosti samosprávy od ostatného rokovania
OZ - ústne
OZ berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o Výstavbe domova sociálnych služieb záujemcovia
Informácia starostu obce o schválení žiadosti na nenávratný finančný
príspevok – Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre
obyvateľov MRK v obci Olšovany - dotácia 163 925,16 €
Spoluúčasť obce je povinná byť vo výške
8 627,00 €
Informáciu starostu obce o kolaudácii
obecnej kanalizácie – ktorá sa
uskutoční 11. 3. 2021
Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2020 – písomný dokument

B/

OZ

2.
3.
4.

5.

s c h v a ľ u j e

1.
Overovatelia :
Návrhová komisia:
Zapisovateľka:
Hlasovanie:
Za : 6

Ing. Karolína Staňová, Milan Falat
Ing. Karolína Staňová, Milan Falat
Eva Ulíková, Monika Kišeľová
Zdržali sa:

0

Proti :

0

2.
Program:
1. Kontrola uznesenia
2. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020
3. Výstavba domova sociálnych služieb - záujemcovia
4. Kolaudácia kanalizácie
5. Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
7. Rôzne, Interpelácie poslancov
8. Prijatie uznesenia
9. Záver
Hlasovanie:
Za : 5
Zdržali sa:
0
Proti :
3.
Doplnený program:
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
Hlasovanie:
Za : 5
Zdržali sa:
0
Proti :
0

0

- 2 Uznesenie č.4.
OZ prerokovalo ponuku neziskovej organizácie vystavať „Domov sociálnych
služieb“ v obci Olšovany :
Nezisková organizácia má záujem postaviť
„Domov sociálnych služieb“
Na pozemku vo vlastníctve obce č. 827 - ostatná plocha - 11 753 m2
č. 826/2 – orná pôda – 1 855 m2
I.
Etapa – vybudovanie na ornej pôde – objekt pre 39 klientov
II.
- „ - „
III. Etapa - služby iné, spoloč. miestnosť rehabilitačné služby
Pracovná príležitosť pre 15 občanov
Prístupová cesta
Pre športové a spoločenské aktivity
Oplotenie cca 13 000 m
Počas doby výstavby - do prenájmu
Po realizácii diela n. o. žiada o predkúpne právo na pozemky kde budú
vybudované zariadenia - budovy - majú záujem začať s výstavbou v tomto
roku.
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predbežný súhlas na realizáciu výstavby
zariadenia pre seniorov (ZPS) neziskovou organizáciou, ktorá predložila
zámer na túto aktivitu.
Uznesenie č.6
OZ odporúča starostovi
pokračovať v jednaniach s podmienkou, že pozemky
obce– budú v dlhodobom prenájme a až po vybudovaní a spustení prevádzky
tohto zariadenia OZ súhlasí so zapracovaním do zmluvy -predkúpne právo na
vlastníctvo k pozemkom, kde budú budovy postavené a začatá prevádzka.
Uznesenie č.7
Na najbližšom rokovaní OZ nezisková organizácia predloží podrobný „zámer“
na realizáciu výstavby zariadenia pre seniorov na pozemkoch vo vlastníctve
obce s podmienkou dlhodobého prenájmu na účel – zariadenie pre seniorov
(ZPS) .
Uznesenie č. 8
Starosta obce
požiada o výrub topoľov na realizáciu výstavby.
Hlasovanie k uzneseniam č. 4 , č. 5. č. 6, č. 7, č. 8:
Za : 5
Zdržali sa:
0
Proti :

0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zdôvodonenie k uzneseniam č. 4, 5, 6, 7, 8 :
Vybudovanie špičkového zariadenia pre seniorov prevádzkovaného
neziskovou organizáciou, ktorá bude poskytovať sociálne služby v súlade so
zákonom č. 448/2008 Z.z. s celoročnou formou občanom v dôchodkovom veku
a dospelým občanom s duševným aj telesným postihom
Celkom s výhľadom pre 98 klientov - 3 plánované objekty
Budú sa poskytovať aj doplnkové služby- sociálnu a zdravotnú
rehabilitáciu, sociálne poradenstvo a záujmovú činnosť
Až v III. Etape
vybudovanie rehabilitačných priestorov
Prínosy pre obec:
- Zveľadenie plochy patriacej obci
- Pracovná príležitosť cca 15 ľudí
- Vybudovanie prístupovej cesty k ihrisku
- Využitie rehabilitačného domu (bazén, masáže, wellness)
obyvateľmi obce Olšovany a blízkeho okolia
- 3
-

Vybudovanie zariadenia pre seniorov (ZPS)
Celková rozloha riešeného územia je 13 608 m2
Na parcele 827- je toho času plocha na športové využitie a
p. č. 826/2 je orná pôda
-na území s rozlohou 4 373 m2 navrhujeme realizovať trávnatú plochu pre
športové, resp. spoločensko-kultúrne účely pre obyvateľov obce – parcela
ostáva v majetku obce
- na území s rozlohou 1 045 m2 – prístupová cesta k trávnatej ploche –
parcela zostáva v majetku obce
- na území s rozlohou 8 190 m2 - areál zariadenia pre seniorov vrátane
prevádzkových objektov, ZPS, park pre oddych a parkovacie miesta
v potrebnom rozsahu – parcela ostáva v majetku obce
Zmluva o dlhodobom prenájme pozemku s prednostným právom odkúpenia v po
ukončení
realizácie zariadenia pre seniorov
5.
OZ schvaľuje použitie rezervného fondu na aktivitu „Dobudovanie
základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v obci Olšovany“:
35 000 € na neoprávnené výdavky – lávka, dofinancovanie cesty k MRK,
mostíky ,
Hlasovanie:
Za : 5

Zdržali sa:

0

Proti :

0

6.
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu RO1/2021
PBR: + 26 360,00 EUR
VBR: + 14 500,00 EUR

PKR:
VKR:

Hlasovanie:
Za : 5

0.- EUR
0.- EUR

Zdržali sa:

PFO: + 1 800,00 EUR
VFO: +
850,00 EUR

0

Proti :

0

Overovatelia:

Olšovany ,

Ing. Karolína Staňová

.............................

Milan

.............................

Falat

2. 3. 2021
František Marcin
starosta obce

