Uznesenie zo 6. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Čajkov,
konaného dňa 26. augusta 2015

Obecné zastupiteľstvo na svojom 6. riadnom zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kontrolu plnenia uznesení
Správu o vykonanom audite konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014
Vyhodnotenie činnosti kontrolóra obce za I. polrok 2015
Správu o vykonanej kontrole o ochrane osobných údajov
Správu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2015
Čerpanie rezervného fondu
Žiadosti o odkúpenie pozemkov pri škole
Žiadosť o finančný príspevok pre združenie saleziánov
Správu o príprave projektov pre rok 2016
Správu o príprave vinobrania
Vytvorenie detského ihriska pred ZŠ Čajkov
Osadenie pamätnej tabule na pomník padlých pred KD
Žiadosť Romana Školníka v zmysle geometrického plánu
Žiadosť M. Bátovského o zmenu kultúry

UZNESENIE č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove schvaľuje:
a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Emília Nichtová, členovia: PharmDr. Jozef
Klinčok, Ing. Roman Červenák
b) Overovateľov zápisnice: Milan Bátovský, Ing. Peter Uhnák
c) Čerpanie rozpočtu k 30.06.2015
d) Použitie finančnej čiastky 20.000,– Eur - presun z rezervného fondu na bežný
účet ako refundáciu nákladov, vynaložených na opravu cesty
e) Odpredaj 133 m² Ing. Ľubošovi Fedorkovi a Mgr. Dušanovi Harmanovi
za ich stavebnými pozemkami v zmysle zákona priamym predajom v cene 2000,–
Eur každému osobitne
f) Finančný príspevok pre združenie saleziánov na opravu katechetickej miestnosti
vo výške 500,– Eur
g) Osadenie pamätnej tabule s menami padlých v I. SV a II. SV na pomník pred KD
h) Vystúpenie skupiny Vidiek na čajkovskom vinobraní s podmienkou, že honorár
bude uhradený zo sponzorských príspevkov v plnej výške
i) v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov odpredaj 38 m² - par. č. 597/12, odčlenenej
z parcely reg. „E“ - par. č. 597/1 – ostatná plocha v k. ú. Čajkov, evidovanej na LV
1523, v zmysle geom. plánu č. 89/2014, vyhotoveného Ing. Petrom Havlíkom dňa
13.08.2015, ZPM 8277 a schváleného Ing. Jaroslavou Mihálovou z Okresného
úradu Levice, katastrálneho odboru dňa 18.08.2015 pod číslom 798/15 v cene
celkom 190,– Eur, slovom jednostodeväťdesiat eur pre Romana Školníka

do výlučného vlastníctva priamym predajom, s prihliadnutím na osobitný zreteľ.
Ide o predaj nehnuteľnosti za použitia výnimky v zmysle § 9 ods. 8 písm. b) zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
j) Žiadosť M. Bátovskému o zmenu kultúry pri parcele č. 3808/3 reg. „C“ zo záhrady
na vinicu

UZNESENIE č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove berie na vedomie:
a)
b)
c)
d)
e)

Správu o vykonanom audite konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014
Vyhodnotenie činnosti kontrolóra obce za I. polrok 2015
Správu z kontroly o ochrane osobných údajov
Správu o príprave projektov pre rok 2016
Správu o príprave vinobrania

UZNESENIE č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove ukladá:
Zabezpečiť vrchnú tabuľu na pomník padlých I. a II. sv. vojny pred OcÚ
T: do 30.11.2015
Z: J. Nichta

UZNESENIE č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Čajkove doporučuje:
a) Ohľadne zriadenia detského ihriska pre ZŠ a ŠKD zvolať jednanie a sústrediť ho
do projektu „Slovensko“
T: do 15.10.2015
Z: starostka obce
b) Preložiť kontajner spred cintorína do areálu cintorína
T: do 1.11.2015
Z: starostka obce
c) Vytvoriť organizačný výbor na prípravu vinobrania, menovite: PharmDr. Jozef
Klinčok, Emília Nichtová, Jozef Nichta, PhaeDr. Alena Miškovičová
T: ihneď
Z: starostka obce

Zapísala: Veronika Tuhá
Dňa 07.09.2015

Bc. Eva Uhnáková
starostka obce

Overovatelia:
Milan Bátovský

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

Ing. Peter Uhnák

…...............................

