František Hideg
starosta obce
Poslanci obecného zastupiteľstva.
Predsedovia a členovia komisií OZ.
Obecný kontrolór.

POZVÁNKA
V súlade s ustanovením zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších doplnení podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zvolávam zasadanie obecného
zastupiteľstva na 24. 11. 2017 /piatok/ o 18,00 hod. v zasadačke OcÚ.

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Zahájenie.
Ustanovenie návrhovej komisie.
Schválenie programu.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa obecného kontrolóra za 3. štvrťrok 2017.
Výsledok správy nezávislého audítora o výsledku auditu obce za rok 2016.
Zámer odpredaja pozemkov v zmysle §9 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,
dôvodom hodného osobitného zreteľa, a to nasl.:
a) parc. č. 415/11, LV č. 279, o výmere 24 m2, ostatné plochy - p. Pavelovi Ollerovi s manž.
Milenou Ollerovou, bytom Horné Rakovce 1379/19, Turčianske Teplice;
b) podľa GP č. 50763989-20/17, parc. č. 1247/5, LV č. 770, o výmere 169 m2,
ostatné plochy - p. Miroslavovi Hausnerovi s manž. Jankou Hausnerovou, bytom Vrícko 6;
c) podľa GP č. 317/2016, platného od 13.09.2017, parc. č. 72/3, LV č. 279, o výmere 17 m2,
záhrady - p. Jaroslavovi Turčanovi, bytom Vrícko 100;
d) podľa GP č. 236/2016, parc. č. 191/23, LV č. 279, o výmere 45 m2, ostatné plochy - p.
Mariánovi Gogovi, bytom Ul. Partizánska 1471/48, Nováky.
Schválenie odpredaja pozemkov s uzatvorením kúpnej zmluvy, v zmysle zákona č.138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov, dôvodom hodného osobitného zreteľa v zmysle §9, a to nasl.:
a) podľa GP č. 133/2016, parc. č. 65/13, LV č. 279, o výmere 220 m2, ostatné plochy – p.
Ľubomírovi Hromadovi s manž. Jarmilou Hromadovou, bytom Vrícko 251;
b) podľa GP č. 133/2016, parc. č. 65/15, LV č. 279, o výmere 72 m2, ostatné plochy – p.
Jánovi Debnárovi s manž. Oľgou Debnárovou, bytom Vrícko 106;
c) podľa GP č. 52/2006, parc. č. 75/3, LV č. 279, o výmere 125 m2, ostatné plochy – p.
Jánovi Debnárovi s manž. Oľgou Debnárovou, bytom Vrícko 106;
d) parc. č. 1113, LV č. 770, o výmere 673 m2, ostatné plochy – p. Jozefovi Prokšovi s manž.
Katarínou Prokšovou, bytom Vrícko 230;
e) podľa GP č. 49/2012, parc. č. 417/4, LV č. 279, o výmere 131 m2, záhrady – p. Petrovi
Vavrovi s manž. Denisou Vavrovou, bytom Bučany 125;

9.
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11.
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13.
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17.

f) parc. č. 110/1, LV č. 279, o výmere 180 m2, ostatné plochy – p. Jaromírovi Hromadovi,
bytom Vrícko 251;
g) podľa GP č. 317/2016, platného od 13.09.2017, parc. č. 72/4, LV č. 279, o výmere 130 m2,
záhrady – p. Danielovi Debnárovi, bytom Vrícko 104;
h) podľa GP č. 317/2016, platného od 13.09.2017, parc. č.72/1, LV č. 279, o výmere 275 m2,
záhrady – p. Silvestrovi Radosovi, bytom Ottielienstr. 3, Köln-Dellbrűck, Nemecko.
Odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou a verejným priestranstvom do majetku obce:
a) podľa GP č. 69/2007, parc. č. 64/2, LV č. 90, o výmere 65 m2, zastavané plochy
a nádvoria - od p. Jána Debnára a manž. Oľgy Debnárovej, bytom Vrícko 106;
b) podľa GP č. 317/2016, platného od 13.09.2017, parc. č. 73/14, LV č. 276, o výmere 55 m2,
záhrady - od p. Silvestra Radosu, bytom Ottielienstr. 3, Köln-Dellbrűck, Nemecko;
c) podľa GP č. 317/2016, platného od 13.09.2017, parc. č. 70/5, LV č. 218, o výmere 85 m2,
ostatné plochy - od spoluvlastníkov pozemku: p. Daniela Debnára, bytom Vrícko 104,
v podiele ½+1/12, p. Michala Debnára, bytom Ul. Malinovského 8, 963 01 Krupina,
v podiele 1/12, p. Gabriely Jurokovej, bytom Bystrická 50, 034 01 Ružomberok,
v podiele 1/12, p. Tatiany Kubinovej, bytom Mičurinova 2, 036 01 Martin,
v podiele 1/12, p. Viery Radosovej, bytom Haarhausen 1/5632, Wermelskirchen 3,NSR,
v podiele 1/12, p. Adriany Palenčárovej, bytom Nahálku 6, 036 01 Martin,
v podiele 1/12.
Zmena úpravy rozpočtu na rok 2017 a príprava rozpočtu pre rok 2018.
Návrh úprav Všeobecne záväzných nariadení obce pre rok 2018 :
č.1 – VZN o miestne dani za psa
č.2 – VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
č.3 – VZN o miestnej dani za ubytovanie
č.4 – VZN o miestnej dani za predajné automaty
č.5 – VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
č.6 – VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
č.7 – VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti
Príprava návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce o cintorínskom poriadku.
Schválenie príspevku obce na záujmovú činnosť žiakov pre školský rok 2017/2018 –
ZŠ Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom.
Schválenie zrušenia subjektu Miestny národný výbor VRÍCKO bez právneho nástupcu a
výmazu z obchodného registra.
Schválenie zámeru vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt v zmysle
výzvy cez operačný program Kvalita životného prostredia, zameraný na Zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
Rôzne – riešenie žiadostí občanov a iné ...
Schválenie, návrh na uznesenie, záver.

Prosím o dôslednú účasť na zasadaní OZ .

