Návrh na uznesenie
z 8. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Čajkov,
konaného dňa 28. júna 2012

Uznesenie č. 25/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove schvaľuje :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Záverečný účet obce
Výročnú správu obce za rok 2011
Inventarizáciu obce za rok 2011
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012
Všeobecno-záväzné nariadenie č. 1/2012 o zastavení, státí a parkovaní
vozidiel
na
miestnych
komunikáciách
a ostatných
verejných
priestranstvách obce Čajkov
g) v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. majetku
obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti pozemku
parc.č. 599/39-ostatné plochy o výmere 5 m², ktorá bola
odčlenená z
nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 599/19-ostatné plochy
o výmere
2400 m², nachádzajúcej sa v kat.úz. Čajkov, obec Čajkov,
okres
Levice, evidovanej Správou katastra Levice na LV č. 1, a to na základe
geometrického plánu č. 8-3/2012 zo dňa 12.06.2012 vyhotoviteľom
GEO-KOD s.r.o., so sídlom Karloveská 12, 841 04
Bratislava,
IČO:
35 715 456. Kupujúcim bude spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom
Karadţičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35
763 469, pričom kúpna
cena bola stanovená vo výške 50 eur
h) Plat starostky obce v súlade so zákonom č. 154/2011 Z. z.

Uznesenie č. 26/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove doporučuje:
a) Starostke obce osloviť
svetlených tabúľ

cestárov

za

účelom

dopravných

rýchostných

b) Starostke obce preveriť moţnosť doplnenia cenovo výhodnejšieho verejného
osvetlenia (solárne – elektrické) pri rodinnom dome Branislava Nichtu
c) Starostke obce pripraviť zmluvu o spoluprevádzkovaní chaty s poľovným
zdruţením
d) Starostke obce pripraviť obchodnú verejnú súťaţ na odpredaj stavebného
pozemku pri dome p. Gaţiho
T: 15.08.2012
e) Riaditeľovi ZŠ Čajkov Mgr. Ţúborovi určiť dopisovateľa do regionálnej tlače
a viac zviditeľňovať úspechy a aktivity školy
T: 15.09.2012
f) Vypracovať VZN o ochrane ovzdušia
T: 30.09.2012
g) Zverejniť v obecných novinách VZN o parkovaní a skrátenú verziu VZN
doručiť do domácností
T: 31.07.2012

Uznesenie č. 27/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čajkove berie na vedomie:

a) Správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole: Inventarizácia
majetku obce Čajkov
b) Správu o vykonanom audite
c) Správu o prevádzke a činnosti Materskej školy
d) Správu o prevádzke a činnosti Základnej školy

