Návrh na uznesenie
z 3. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Čajkov,
konaného dňa 27. mája 2011

Uznesenie č. 9/2011
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove berie na vedomie:
a) Správu nezávislého audítora o vykonanom účtovnom audite
b) Správu z kontroly poskytovania dotácií pre záujmové organizácie v obci
Čajkov
c) Správu z kontroly prijímania, evidovania a vybavovania sťažností na
Obecnom úrade Čajkov
d) Záznam z kontroly pokladničných operácií v pokladni Obecného úradu
Čajkov
e) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011

Uznesenie č. 10/2011
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove schvaľuje:
a) Záverečný účet obce za rok 2010
b) Plnenie rozpočtu k 31.03.2011
c) Rozpočtové opatrenie č. 1/2011
d) Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Čajkov
e) Hodnotenie plnenia programového rozpočtu za rok 2010

f) v súlade s § 9 odst.2 písm.a) zák. 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu majetku obce – pozemkov registra C parc.č. 1120/2 – záhrady
o výmere 1054 m2, parc.č. 1120/3 – záhrady o výmere 691 m2, parc.č.1120/4
– záhrady o výmere 639 m2, vytvorených geometrickým plánom, č. 11/2011,
ZPM 744 v k.ú. Čajkov z parcely registra E parc.č. 1081, vedenej na LV 1, a to
priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm.c.) zák. 138/1991 Z.z. v platnom
znení formou zámeny.
Obecné zastupiteľstvo zároveň v súlade s § 9 ods.2 písm.c) zák. 138/1991 Z.z.
v znení neskorších predpisov schvaľuje zámenu pozemkov registra C parc.č.
1120/2 – záhrady o výmere 1054m2, parc.č. 1120/3 – záhrady o výmere 691
m2, parc.č. 1120/4 – záhrady o výmere 639 m2, k.ú. Čajkov, ktoré sú
vlastníctvom obce Čajkov v podiele 1/1 nasledovne:

Parcela registra C parc.č. 1120/2 – záhrady o výmere 1054 m2 sa zamieňa za
pozemok registra E parc.č. 914 orná pôda o výmere 1054 m2, k.ú. Čajkov vedený na
LV 1353 vo vlastníctve Dominika Nováka, rod. Nováka, nar. 28.8.1946, Čajkov 333
v podiele 1/1,
parcela registra C parc.č. 1120/3 - záhrady o výmere 691 m2 sa zamieňa za pozemok
–pozemnoknižnú parcelu č. 915/1 – roľa o výmere 691 m2, k.ú. Čajkov, vedenú
v PkVl. 1318 vo vlastníctve Antónie Gregorovej, rod. Psárskej, nar. 11.11.1924,
Továrenská 43, Tlmače na základe rozhodnutia Štátneho notárstva v Leviciach č.
86/76 v podiele 1/1,
parcela registra C parc.č. 1120/4 – záhrady o výmere 639 m2 sa zamieňa za pozemok
– parcelu registra E parc.č. 915/2 – orná pôda o výmere 639 m2, k.ú. Čajkov, vedenú
na LV 870 vo vlastníctve Kataríny Máčajovej, rod. Mihalčaťovej, nar. 26.9.1931,
Nevidzany 169 v podiele ½ a Heleny Kúdelovej, rod. Mihalčaťovej, nar. 24.9.1934,
Čajkov 77 v podiele ½. Vzhľadom na rovnakú hodnotu nehnuteľností, určenú
znaleckým posudkom č. 09/2011 zo dňa 29.3.2011 si zamieňajúci – Obec Čajkov
a vyššie uvedení vlastníci pozemkov nebudú nič vyplácať.
g) plat starostky obce v zmysle zákona 374/1994 Zb upravený novelou 154/2011
Z.z.

Uznesenie č. 11/2011
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove ukladá:
a) Pokladníčke obce Veronike Tuhej vyžiadať účtovné doklady za poskytnuté
dotácie od predsedov záujmových organizácií a zároveň vyžiadať od
organizácií potvrdenie o pridelení IČO
- termín do: 30.6.2011

