Návrh na uznesenie
zo 14. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Čajkov,
konaného dňa 24. júna 2013

Uznesenie č. 46/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove schvaľuje :
a) Záverečný účet obce Čajkov za rok 2012 a prevod výsledku hospodárenia do
rezervného fondu vo výške 18.303,77 Eur
b) Návrh plánu kontrol na 2. polrok 2013
c) 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. 40/2012,
ZPM 772 ako diel 4 o výmere 16 m² odčleneného z pozemku parcely registra „E“
par. č. 1 záhrada 300 m²; diel 5 o výmere 6 m², dielu 6 o výmere 10 m², diel 7
o výmere 26 m² odčlenené z pozemku parcela registra „E“ par. č. 2 zastavaná
plocha 486 m² a diel 8 o výmere 72 m² odčleneného z pozemku parcela registra
„E“ par. č. 599/17 ostatná plocha 234 m² vedených 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. 40/2012, ZPM 772 ako diel 4 o výmere 16 m²
odčleneného z pozemku parcely registra „E“ par. Č. 1 záhrada 300 m²; diel 5
o výmere 6 m², dielu 6 o výmere 10 m², diel 7 o výmere 26 m² odčlenené
z pozemku parcela registra „E“ par. č. 2 zastavaná plocha 486 m² a diel 8
o výmere 72 m² odčleneného z pozemku parcela registra „E“ par. č. 599/17
ostatná plocha 234 m² vedených na LV 1523 predajom na základe kúpnej zmluvy
za kúpnu cenu 5,– Eur/m², t. j. celková kúpna cena je 650,– Eur kupujúcim
Dominikovi Holečkovi, nar. 25.1.1934, r. č. 340125/761 a manželke Márii
Holečkovej, rod. Uhnákovej, nar. 24.11.1939, r. č. 396124/704, obaja bytom 935
24 Čajkov č. 344 do ich 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 garážou pri rodinnom dome súp. č. 344 a časť dvora, ktoré sú
súčasťou pozemku vo vlastníctve žiadateľov – kupujúcich. Uvedené pozemky
svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou vo
vlastníctve žiadateľov, ako to vyplýva aj z vyššie uvedeného geometrického plánu
d) Prevádzku na predaj dreva pre Maroša Macku, bytom 935 24 Čajkov 38
e) Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 2013-452/PDS-004/00-KZ v zmysle ktorého
Obec Čajkov je výlučným vlastníkom nehnuteľností – pozemkov reg. „C“ KN:
novovytvorená parcela číslo 599/37 o výmere 8 m 2, druh pozemku zastavané
plochy, novovytvorená parcela číslo 599/38 o výmere 10 m 2, druh pozemku
ostatné plochy, ktoré pozemky pod písm. a) a písm. b) boli identifikované
geometrickým plánom č. 18/2009, overeným pod č. 222/09 dňa 19.5.2009 a
vytvorené z neknihovaného pozemku par. č. 599/1 ktorý je v súčasnej dobe
zapísaný na LV č. 1523, k. ú. Čajkov ako pozemok reg. E-KN o výmere 35720 m2
druh pozemku ostatné plochy; novovytvorená parcela číslo 597/10 o výmere 4
m2, druh pozemku zastavané plochy, novovytvorená parcela číslo 597/11 o
výmere 7 m2, druh pozemku ostatné plochy, ktoré pozemky pod písm. c) a písm.
d) boli identifikované geometrickým plánom č. 19/2009, overeným pod č.
223/09 dňa 16.3.2009 a vytvorené z neknihovaného pozemku par. č. 597/1
ktorý je v súčasnej dobe zapísaný na LV č. 1523, k. ú. Čajkov ako pozemok reg.
E-KN o výmere 6569 m2 druh pozemku ostatné plochy a tieto odpredáva:

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
podľa osobitného zreteľa, nakoľko ide o zastavané plochy trafostaníc

Uznesenie č. 47/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove berie na vedomie :
a) Správu o vykonanom audite
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Čajkov
za rok 2012
c) Správu hlavného kontrolóra z kontroly pokladní obce

Uznesenie č. 48/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove doporučuje :
a) Vyčísliť ekonomické náklady na nevyhnutné opravy na obecnej chate
T: do 15.07.2013
Z: Ing. Dušan Krajči a starostka obce

Zápisnicu zo 14. zasadnutia OZ zo dňa 24.júna 2013
zapísala: Eva Uhnáková

...........................

Čajkov, dňa 27.06.2013

Overovatelia zápisnice:
Štefan Greguš

............................

Ing. Roman Červenák

............................

Emília N i c h t o v á
starostka obce

