UZNESENIE
z 21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Čajkov, konaného
dňa 28. mája 2014

Obecné zastupiteľstvo Čajkov pod č. 63/2014 b e r i e

na

vedomie :

A. Kontrolu plnenia uznesení z 20. zasadnutia OZ.
B. Informatívnu správu starostky obce o prebiehajúcich úpravách a asfaltovaní
miestnej komunikácie.
C. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže (priamy predaj).
D. Správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole.
Obecné zastupiteľstvo Čajkove pod č. 64/2014 s ch v a ľ u j e :
A. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva, návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Roman Červenák – predseda, Ing. Anton Uhnák, Ing. Róbert Uhnák – členovia,
a overovateľov zápisnice: Milana Bátovského a Moniku Chlebovú.
Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
B. Plnenie rozpočtu k 31.03.2014.
C. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva
nehnuteľností – stavby 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 registra „C“ par. č. 2975/3 o výmere 4 405 m², druh pozemku: ostatné
plochy, nachádzajúce sa všetky v nezastavanom území obce a zapísané Okresným
úradom Levice, katastrálny odbor na LV č. 1, pre kat. územie Čajkov, obec Čajkov,
okres Levice, ktorých všeobecná hodnota bola stanovená podľa znaleckého posudku
č. 94/2013, vyhotoveného v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov, znalcom – Ing. Lenka Chládeková, so sídlom Kherndlova 1,
937 01 Želiezovce, ev. číslo znalca 914438 dňa 18.09.2013 (v znení jeho dodatku č.
1 zo dňa 27.05.2014) v sume 23.397,53 Eur, priamym predajom záujemcovi obchodnej spoločnosti Muráni – Víno Čajkov, s.r.o., so sídlom 935 24 Čajkov č.
255, IČO: 46 033 891, DIČ: 202319526, zapísanej v obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, odd. Sro, vložka číslo: 28402/N, do jej výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 25.100,– Eur (slovom: dvadsaťpäťtisícsto eur).
Hlasovanie: za: 8 poslancov, proti: 1 poslanec, zdržal sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo Čajkov pod č. 65/2014 doporučuje:
A. Starostke obce zvolať mimoriadne zasadnutie OZ za účelom schválenia záverečného
účtu obce.
T: do 30.06.2014

Zapísala: Bc. Eva Uhnáková v. r.

Emília Nichtová v. r.
starostka obce
Overovatelia zápisnice
Milan Bátovský v. r.
Monika Chlebová v. r.

