Návrh na uznesenie
z 9. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Čajkov,
konaného dňa 8. októbra 2012

Uznesenie č. 28/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove schvaľuje :
a)
b)
c)
d)

Plnenie rozpočtu k 31.08.2012
Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 k zmene rozpočtu
Voľbu hlavného kontrolóra obce Čajkov
Výber dodávateľov na Dom smútku – TOSTAV Levice na strechu, Ladislav
Lieskovský na odkvapy, p. Michal Gažó na stavebné práce
e) Vyhlásenie voľbu hlavného kontrolóra obce
f) Čerpanie rezervného fondu v čiastke 22.320,14 Eur – kapitálové výdavky
na Dom smútku, splátky úverov, geometrické plány a geo prieskumy
g) Odpredaj pozemkov pod trafostanicami pre ZSE Energia, a. s. Bratislava
h) Žiadosť Ing. Antona Nichtu a manželky Mgr. Daniely Nichtovej o vyňatie
časti parcely z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
i) Príspevok na činnosť folklórnej skupine Dolina vo výške 500,– Eur
j) Zvýšenie pokladničného limitu na 2.000,– Eur
k) v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. majetku
obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti:
- pozemkov parc.č. 599/37 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
8 m² a parc. č. 599/38 druh pozemku ostatné plochy o výmere 10
m², ktoré boli odčlenené z nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 599/1
– neknihovaný pozemok náves o výmere 54187 m²;
- pozemkov parc. č. 597/10 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 4 m², zastavaný stavbou TS a pozemok parc.
č. 599/11 druh pozemku ostatné plochy o výmere 7 m², tvoriaci
okolie stavby, ktoré boli odčlenené z nehnuteľnosti - pozemku
parc.č. 599/1 – neknihovaný pozemok náves o výmere 9222 m²;
nachádzajúcich sa v kat. úz. Čajkov, obec Čajkov, okres Levice,
evidovanej Správou katastra Levice na LV č. 1, a to na základe
geometrických plánov č. 18/2009 a č. 19/2009 zo dňa 16.03.2009
vyhotoviteľom GEODETI, Ing. Miroslav Kováč, Priehradná ul. 1,
949 01 Nitra, IČO: 18 024 335.
Kupujúcim bude spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom
Čulenova 8, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551, pričom kúpna cena bola
stanovená vo výške 15,– eur za m².

Uznesenie č. 29/2012

Obecné zastupiteľstvo v Čajkove berie na vedomie:

a) Správu hlavného kontrolóra obce – Vyhodnotenie činnosti hlavného
kontrolóra za I. polrok 2012
b) Správu hlavného kontrolóra z kontroly pokladne
c) Informatívnu správu o investičných zámeroch

Uznesenie č. 30/2012
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove doporučuje:
a) Starostke obce zabezpečiť vytýčenie kanálu na odtok vody pred rodinným
domom Branislava Nichtu, za účelom vybudovania
b)
T: 9.10.2012 o 9.00 h
Z: Ing. Roman Červenák
Milan Bátovský
Starostka obce
c) Komisii výstavby vykonať výber nájomcu do uvoľneného bytu v obecnej
bytovke.
T: do 30.11.2012
Z: predseda komisii výstavby

