Návrh na uznesenie
z 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Čajkov,
konaného dňa 18. októbra 2013

Uznesenie č. 49/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove schvaľuje :
a) Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2008 o zvýšení sadzieb stravného v Školskej jedálni
pri Základnej škole Čajkov od 01.01.2014
b) Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku Obce Čajkov:
Predmetom zámeru priameho predaja je nasledovný nehnuteľný majetok Obce
Čajkov, nachádzajúci sa v katastrálnom území Čajkov, obec Čajkov, okres
Levice:
► pozemok, parc.č. 758/10, o výmere 664 m², druh pozemku: zastavaná
plocha, nachádzajúca sa v zastavanom území obce, odčlenená z pozemku
reg. “C“, parc. č. 758/2, o výmere 17 368 m², druh pozemku: zastavaná
plocha, zapísaná Okresným úradom Levice, katastrálny odbor na LV č. 1,
na základe geometrického plánu č. 63/2013, vyhotoveným Ing. Vladimírom
Balúchom, so sídlom Kpt. Nálepku 36, 934 01 Levice, IČO: 34690310, dňa
23. 08. 2013, a úradne overeným dňa 16. 09. 2013 pod č. 689/13 Ing.
Jaroslavou Mihálovou, so sídlom Správa katastra, T. Vansovej 4, 934 01
Levice, ktorého všeobecná hodnota bola stanovená podľa znaleckého
posudku č. 95/2013, vyhotoveného v súlade s vyhláškou Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
“vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku“ v príslušnom
gramatickom tvare), znalcom - Ing. Lenka Chládeková, so sídlom Kherndlova
1, 937 01 Želiezovce, ev. číslo znalca 914438, a to najmenej za cenu v sume
10.000,-- Eur
► pozemok, parc.č. 758/11, o výmere 665 m², druh pozemku: zastavaná
plocha, nachádzajúca sa v zastavanom území obce, odčlenená z pozemku
reg. “C“, parc. č. 758/2, o výmere 17 368 m², druh pozemku: zastavaná
plocha, zapísaná Okresným úradom Levice, katastrálny odbor na LV č. 1,
na základe geometrického plánu č. 63/2013, vyhotoveným Ing.
Vladimírom Balúchom, so sídlom Kpt. Nálepku 36, 934 01 Levice, IČO:
34690310, dňa 23. 08. 2013, a úradne overeným dňa 16. 09. 2013 pod č.
689/13 Ing. Jaroslavou Mihálovou, so sídlom Správa katastra, ul. T.
Vansovej 4, 934 01 Levice, ktorého všeobecná hodnota bola stanovená
Podľa znaleckého posudku č. 95/2013, vyhotoveného v súlade s vyhláškou
znalcom - Ing. Lenka Chládeková, so sídlom Kherndlova 1, 937 01
Želiezovce, ev. číslo znalca 914438, a to najmenej za cenu v sume 10.000,–
Eur

► stavba, súp. č. 451, druh stavby: prevádzková budova terénnej stanice,
spoločne s pozemkom, na ktorom je postavená, t. j. pozemkom reg. “C“
par. č. 2975/2, o výmere 155 m², druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, a pozemkom reg. “C“ par. č. 2975/3, o výmere 4405 m², druh
pozemku: ostatné plochy, nachádzajúce sa všetky v nezastavanom území
obce, a zapísané Okresným úradom Levice, katastrálny odbor na LV č. 1,
ktorých všeobecná hodnota bola stanovená podľa znaleckého posudku č.
94/2013, vyhotoveného v súlade s vyhláškou znalcom - Ing. Lenka
Chládeková, so sídlom Kherndlova 1, 937 01 Želiezovce, ev. číslo znalca
914438, a to najmenej za cenu v sume 25.000,-- Eur
c) Plnenie rozpočtu obce k 30.09.2013 a rozpočtové opatrenie č. 2/2013 k úprave
rozpočtu
d) Finančné náklady na preasfaltovanie ciest v centre obce po obecnej kanalizácii
do 23 000 Eur
e) Schvaľuje ďalšiu stratégiu Integrovanej stratégie rozvoja územia Občianskeho
združenia Pod Slovenskou bránou
f)

Vypracovanie štúdie za účelom prestavby múzea na obecné byty

Uznesenie č. 50/2013
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove berie na vedomie :
a) Správu p. Michala Kupču, konateľa firmy Ekoform, spol. s.r.o. Levice
o postupe prác na obecnej kanalizácie
b) Správu hlavného kontrolóra o plnení plánu kontrol
c) Správu hlavného kontrolóra z kontroly účtovníctva v Základnej škole Čajkov
d) Správu hlavného kontrolóra o kontrole pokladne obce za I. polrok 2013
e) Správu hlavného kontrolóra o poskytovaní dotácií organizáciám za rok 2012

Zápisnicu z 15. zasadnutia OZ zo dňa 18. októbra 2013

zapísala: Eva Uhnáková
Čajkov, dňa 21.10.2013
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Overovatelia zápisnice:
Milan Bátovský

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

Monika Chlebová

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

Emília N i c h t o v á
starostka obce

