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Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
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Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

-

Návrh nauznesenie

Predkladá:

Miroslav Holička, starosta obce

Spraôoval:

Miroslav Holička, starosta obe

Dátuin spracovania: 24.3.2017

Kontrola plnenia uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupitelwa zo dňa 30.1.2017 (145-154)

Uznesenie č.145 0becné zastupiteľstvo v Šintave zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia.
Uznesenie č.146 0becné zastupiteľstvo v Šintave zobralo na vedomie Potvrdenie o cene za
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre Obec Šintava na roky 2017-2021,b)
schval'uje maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre Obec

Šintava v sume O,9272ďm3 a fixnú zložku pre každú domácnosť v sume 1,-ďrok.
Uznesenie č.147 0becné zastupitel'stvo v Šintave zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra
obce o kontrolnej činnosti za rok 2016.
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prokuratúru o preskúmanie zákonnosti volby zástupcov obce do Rady školy.
Uznesenie č.149 0becné zastupiteľstvo v Šintave neschválilo výzvu poslanca Šimulčika, kde vyzýva
starostu obce Miroslava Holičku, aby rešpektoval rozhodnutia OZ a dodržiaval VZN o nakladaní
s komunálnym odpadom č. 9/2016 a 10/2016, ktoré v §4 hovon', že plasty a papier majú byť spred
domov vyvážané 2 krát za mesiac.
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10/2008 a predlžuje dobu trvania splatnosti nájomného v upravenej ročnej čiastke 6588,-€ pre rok
2017.

Uznesenie č. 151 0becné zastupiteľstvo v Šintave schválilo v zmysle §-u ga, ods. 8, pĺsm. e) zákona
č.138/1991 Zb omajetku obcí vznení

neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku

uplatnením výnimočného postupu ako pn'pad hodný

o výmere 83 m2 a diel 7 o výmere 20m2,

osobitného zreteľa -parc. č. 517/113, diel 6

druh pozemku zastavaná plocha, ktoré boli odčlenené

geometrickým plánom č. 14-3/2015 z LV č. 1 v k.u. Šintava za cenu 10,-ďm2, z dôvodu že ide
o pozemok ktorý je dlhodobo využívaný žiadateľom, žiadateľovi: Jaroslavovi Polačekovi, trvale

bytom Šintava č. 356 a zároveň obec odkupuje od menovaného parc.č.198/4 diel 3 o výmere 38 m2,

druh pozemku zastavaná plocha, za cenu 10,-ďm2, ktorý je využívaný ako ulička a chodník pre
občanov. Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do
katastra nehnuteľností hradia kupujúci.
Uznesenie č. 152 0becné zastupitel'stvo v Šintave a) zobralo na vedomie žiadosť Antona Huteru,
trvale bytom Šintava 319
o odkúpenie obecného pozemku o výmere 85 m2, pozostáva z dielov
1,2,3,4 odčleneného z LV 1. 8) Konštatuje že sa jedná o pn'pad pri ktorom sa uplatní výnimočný
postup prevodu obce zdôvodu hodného osobitného
zreteľa, oktorom rozhoduje Obecné
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, ktorý je dlhodobo
využívaný žiadateľom. V zmysle UP obce nie je učený na rozvojové aktivity a výstavbu obce. C)
Schválilo v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskoršĺch

predpisov, spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako pn'pad
hodný osobitného zreteľa -diel 1,2,3,4 spolu o výmere 85 m2. Novovytvorená parc.č. 200/1 diel 1 42 in2 a diel 2 -18 m2 odčlenená odčlenené geometrickým plánom č. 56/2015 od pôvodnej parcely č.
517/113. Novovytvorená parc. č. 200/2 diel 3 -13 m2 a diel 4 -12 m2 od pôvodnej parc.č. 517/22

evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra
„C" v k.u. Šintava, na LV č. 1 žiadatel'ovi: Antonovi Huterovi, Šintava č. 319
Uznesenie č.153 0becné zastupitel'stvo v šintave a) zobralo na vedomie žiadosť Stanislavy
Dudonovej, Šintava č. 375 apetra Lejku, Šintava č. 463 o vydanie súhlasu na obstaranie zmeny
adoplnku č. 2 kúzemnému plánu obce Šintava, b) súhlasilo s obstaraním zmeny adoplnku č. 2
kúzemnému plánu obce Šintava zo dňa 13.6.2008 a doplnku č.1/2014 zo dňa 25.11.2014. Všetky

náklady s tým spQjené hradí žiadateľ.

Uznesenie č. 154 0becné zastupitel'stvo v Šintave schválilo termín najbližšieho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva na deň 10. apn'1a 2017.

Miroslav Holička, starosta obce

Návrh na uznesenie:

-

Obecné zastupiteľstvo v šintave

berie

na

vedomie

kontrolu plnenia uznesenia z predchádzaj úceho zasadnutia

