Návrh na uznesenie
z 11. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Čajkov,
konaného dňa 22. februára 2013

Uznesenie č. 35/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove schvaľuje :
a)
b)
c)
d)

Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Čajkov na 1. polrok 2013
Plnenie rozpočtu k 31.12.2012
Inventarizáciu obce za rok 2012 a ocenenie pozemkov
V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zák. 138/1991 Zb. v platnom znení spôsob
prevodu majetku obce Čajkov v k. ú. Čajkov na základe geometrického
plánu č. 64/2012, ZPM 780 ako diel 5 o výmere 2 m² a diel 6 o výmere 21
m², odčlenené z pozemku parcela registra „E“ par. č. 599/1 ostatná
plocha 35 720 m² vedenej na LV 1523. Prevod vyššie uvedeného majetku
obce sa vykoná priamym predajom. Obecné zastupiteľstvo v Čajkove
zároveň schvaľuje v súlade s § 9 ods. 2 písm. c) zák. 138/1991 Zb.
v platnom znení prevod majetku obce Čajkov v k. ú. Čajkov na základe
geometrického plánu č. 64/2012, ZPM 780 ako diel 5 o výmere 2 m² a diel
6 o výmere 21 m² odčlenené z pozemku parcela registra „E“ par. Č. 599/1
ostatná plocha 35 720 m² vedenej na LV 1523 predajom na základe
kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 5,– Eur/m², t. j. celková kúpna cena je
115,– Eur kupujúcej Márii Bírešovej rod. Kúdeľovej nar. 20.01.1939, r. č.
395120/713, bytom Čajkov č. 16 do jej výlučného vlastníctva. Obecné
zastupiteľstvo vzalo na vedomie, že pri prevode vyššie uvedeného majetku
obce je postupované podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. 138/1991 Zb.
v platnom znení, nakoľko sa jedná o časť pozemku pod rodinným
domom/rodinný dom súp. č. 16/ a časť dvora, ktorý je súčasťou pozemku
vo vlastníctve žiadateľky – kupujúcej. Uvedené pozemky svojím
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou vo
vlastníctve žiadateľky, ako to vyplýva aj z vyššie uvedeného geometrického
plánu
e) Výstavbu rodinného domu v zmysle ÚPD v lokalite „ č. 1 Vyše Mlyna“ na
parc. č. 875/1 a 875/2 v k. ú. Čajkov pre stavebníka Miloša Tuhého,
bytom Čajkov 358
f) Využitie dotácie LEADER NSK - verejno-súkromné partnerstvo s názvom
Občianske združenie Pod Slovenskou bránou na zastrešenie pódia v areáli
vinohradníckeho múzea, čo činí cca 1 500,– Eur na jednu obec
g) Odpredaj fekálneho vozidla IFA z dôvodu nevyužívania

h) Účtovať v plnej výške občanom vývoz žumpových vôd fekálnym vozom
(poplatok na ČOV) v tých domácnostiach, kde je vybudovaná obecná
kanalizácia

Uznesenie č. 36/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove berie na vedomie:

a) Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2012
b) Správy hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
c) Výzvu záložného veriteľa po dlžníkovi Stavasta s. r. o. Banská Štiavnica

Uznesenie č. 37/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove doporučuje:
a) Starostke obce zvolať farmárov obce a riešiť vstupy na pozemky a stav
priľahlých rigolov
T: 31.03.2013
Z: starostka obce

b) Starostke obce preveriť možnosti a podmienky na prestavbu budovy bývalej
materskej školy na byty
T: 31.03.2013
Z: starostka obce
c) Doporučuje starostke obce preveriť záujem o stavebné pozemky na mieste
obecných kurtov a ich prípadný odpredaj
T: 30.04.2013
Z: starostka obce
d) Doporučuje starostke obce finančne prehodnotiť likvidáciu odpadov aj cez
iné firmy (Tekovská ekologická, SITA)
T: 30.04.2012
Z: starostka obce

Uznesenie č. 38/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove neschvaľuje:

a) Príspevok obce na vývoz fekálií v lokalitách obce, kde je vybudovaná sieť
verejnej kanalizácie
b) Finančnú dotáciu na Centrum voľného času pre Katalícku školu sv.
Vincenta de Paul v Leviciach a mesto Levice, ktoré požiadali obce o takúto
dotáciu z podielových daní

