Závery zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Mníšku nad Hnilcom dňa 18. júla 2016
Obecné zastupiteľstvo v Mníšku nad Hnilcom:
BERIE NA VEDOMIE:
Uznesenie č. 345/2016
Kontrolu plnenia uznesení z 15. a 16. zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 346/2016
Cenové ponuky firmy Spišprojekt, s.r.o. na zabezpečenie projektovej dokumentácie:
„Projekt organizácie dopravy pre realizáciu vodovodu Mníšek nad Hnilcom – Smolnícka ul.“ a
„Návrh trvalého dopravného značenia v obci Mníšek nad Hnilcom“.
SCHVAĽUJE:
Uznesenie č. 347/2016
VZN o používaní alkoholických nápojov na verejných priestranstvách.
Uznesenie č. 348/2016
a) Predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na Riadiaci orgán pre Operačný
program Ľudské zdroje s názvom „Materská škola Mníšek“ v rámci výzvy s kódom OPLZPO6-SC612-2016-1b,
b) Maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa a to 5 % z celkových
oprávnených výdavkov 551.940,34 EUR čo je 27.597,02 EUR.
c) Úhradu v prípade vzniknutých neoprávnených výdavkov spojených s realizáciou projektu,
prípadne ďalšie výdavky zistené orgánmi zapojených do kontroly projektu.
Uznesenie č. 349/2016
Ponuku občianskeho združenia Športom za Slovensko na výstavbu workoutového ihriska.
Lokalita bude upresnená dodatočne.
Uznesenie č. 350/2016
Poskytnutie bytového priestoru na súp. č. 369 pre Dalibora Totha.
Uznesenie č. 351/2016
Zámenu pozemkov medzi obcou Mníšek nad Hnilcom a firmou BMS, Bojnanský s.r.o. podľa
znaleckého posudku č. 134/2016 vypracovaného Ing. Jozefom Murínom nasledovne:
Obec zamení pozemky zapísané na LV č. 1 parc. č.:
- KN-C 2188/1 (vodné plochy) o výmere 1577 m2,
- KN-E 2276 (TTP) o výmere 2117 m2,
- KN-E 2278/1 (TTP) o výmere 1819 m2,
- KN-E 5516 (ZP a nádvoria) o výmere 1642 m2,
- KN-E 2281 (TTP) o výmere 2796 m2
- KN-E 2282 (TTP) o výmere 2843 m2,
- KN-E 2283 (TTP) o výmere 1876 m2,
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- KN-E 2284 (TTP) o výmere 1588 m2,
- KN-E 2285 (TTP) o výmere 1422 m2
- KN-E 2286 (TTP) o výmere 1638 m2
za pozemky s RD firmy BMS, Bojnanský s.r.o. zapísané na LV č. 634 parc. č.:
- KN-C 217 (TTP) o výmere 1988 m2,
- KN-C 395 (ZP a nádvoria) o výmere 105 m2,
- RD súp. č. 64
- KN-C 396 (ZP a nádvoria) o výmere 190 m2,
- KN-C 397 (záhrada) o výmere 287 m2,
- KN-C 1340 (záhrada) o výmere 309 m2,
- KN-C 1347 (záhrada) o výmere 2838 m2,
- KN-C 1476 (záhrada) o výmere 17 m2,
- KN-C 1543 (TTP) o výmere 993 m2,
- KN-C 1529 (ZP a nádvoria) o výmere 630 m2,
- KN-C 1530 (ZP a nádvoria) o výmere 294 m2,
- KN-C 1531 (ZP a nádvoria) o výmere 653 m2,
- KN-C 1941 (ZP a nádvoria) o výmere 83 m2,
- KN-C 1942 (ZP a nádvoria) o výmere 185 m2,
- KN-C 1943 (záhrada) o výmere 297 m2,
s tým, že firma BMS, Bojnanský s.r.o. doplatí obci rozdiel vo výške 8.205,63 EUR.
SÚHLASÍ:
Uznesenie č. 354/2016
S návrhom Pamiatkového úradu SR na zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky „Mlyn
vodný“, súp. č. 285, parc. č. 1358, k.ú. Mníšek nad Hnilcom.
VYHLASUJE:
Uznesenie č. 355/2016
Prieskum záujmu o ubytovanie v plánovanej výstavbe nájomných bytov bežného štandardu.
V prípade dostatočného záujmu by výstavba bytovky mohla byť ukončená začiatkom roka 2018.
Záujemcovia musia spĺňať podmienku príjmu a to v rozsahu 1 až 4 násobku priemernej mesačnej
mzdy v NH. Výška mesačného nájomného by bola od 105,- po 170,- EUR podľa veľkosti bytu.
Záujem je potrebné nahlásiť do 15. septembra 2016.
DOPORUČUJE:
Uznesenie č. 352/2016
Starostovi obce stretnutie s vedúcim správy ciest ohľadom veľkosti priepustov v rigoloch okolo
ciest II. triedy .
Uznesenie č. 353/2016
Starostovi obce zabezpečiť statický posudok na RD súp. č. 310.
ODROČUJE:
Uznesenie č. 356/2016
Prejednanie súhlasného stanoviska pre p. Renátu Mullerovú týkajúceho sa vydržania pozemkov.

Ing. Ľudovít Kujnisch
starosta obce
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