Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Závadka
zo dňa 03.10.2016
21-26/2016
Uznesenie 21/2016
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A. u r č u je
1. za zapisovateľa Bc. Jana Škvarkovská
2. za overovateľov: Juraj Gašpár a Ján Bereš
Hlasovanie:
za: 4 Ľudovít Knežo, Jozef Šarik, Juraj Gašpár, Ing. Ján Škvarkovský
proti : 0 zdržal sa: 0
B. k o n š t a t u j e, že
1. obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
Hlasovanie:
za: 4 Ľudovít Knežo, Jozef Šarik, Juraj Gašpár, Ing. Ján Škvarkovský
proti : 0 zdržal sa: 0
C. s c h v a ľ u j e
program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Závadka:
Návrhy poslancov:

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa zápisnice.
Určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení 17-20/2016 z 18.07.2016
Informácia o Multifunkčnom ihrisku.
Informácia o možnosti získania finančných prostriedkov s programu Obnova dediny.
Informácia o priebehu rekonštrukčných prac na dome smútku – výmena okien, dverí,
maľovanie, oprava fasády, úprava terénu v agátovom lesíku.
Informácia o možnosti napojenia obyvateľstva na verejný vodovod
Informácia možnosti pripojenia Domu smútku na verejný vodovod.
Schválenie prenajmú pozemku SPF na Multifunkčne ihrisko.
Schválenie vypracovania projektu na Multifunkčne a detské ihrisko.
Schválenie Oslavy jubilantov - termín a folklórnu skupinu.
Oprava uznesenia 9/2016 s 22.04.2016.
Návrh na uznesenie.
Záver

Hlasovanie:
za: 4 Ľudovít Knežo, Ing. Ján Škvarkovský, Jozef Šarik, Juraj Gašpár
proti : 0 zdržal sa: 0
Uznesenie 22/2016
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
b e r i e na v e d o m i e:
1. Informácia o Multifunkčnom ihrisku.
2. Informácia o možnosti získania finančných prostriedkov s programu Obnova dediny.
3. Informácia o priebehu rekonštrukčných prac na dome smútku – výmena okien, dverí,
maľovanie, oprava fasády, úprava terénu v agátovom lesíku.
4. Informácia o možnosti napojenia obyvateľstva na verejný vodovod.
5. Informácia možnosti pripojenia Domu smútku na verejný vodovod.

Uznesenie 23/2015
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
1. prenájom pozemku od SPF na Multifunkčne ihrisko.
2. vypracovanie projektu na multifunkčne a detské ihrisko

Hlasovanie:
za: 4 Ľudovít Knežo, Ing. Ján Škvarkovský, Jozef Šarik, Juraj Gašpár,
proti : 0 zdržal sa: 0
Uznesenie 24/2016
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
schvaľuje
1. oslavu Jubilantov na 2.12.2016.
2. hudobnú skupinu na oslavu Jubilantov.
3. rozpočtové opatrenia 1/2016
Hlasovanie:
za: 5 Ľudovít Knežo, Ing. Ján Škvarkovský, Jozef Šarik, Juraj Gašpár,
proti : 0 zdržal sa: 0

Uznesenie 25/2016
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Na základe zistenej administratívnej chyby, ktorá sa stala v uznesení 9/2016 s 22.04.2016
obecne zastupiteľstvo v Závadke schvaľuje opravu parcely, ktorá nebola správne uvedená
v uznesení.
Platné znenie uznesenia
obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a) predaj nehnuteľnosti –LV č. 317 k.u. Závadka parcely registra ,, E “ evidované na mape
určeného operátu, p.č. 1 trvalý trávny porast vo výmere 759 m2 p.č. 114 trvalý trávny
porast vo výmere 213m2, p.č. 490/1 trávny porast vo výmer 1793m2 a p.č. 492/1 ostatné
plochy vo výmere 815m2, p.č. 708 trvalý trávny porast vo výmere 36153 m2, p.č. 909
trvalý trávny porast vo výmere 684 m2, p.č. 910 trvalý trávny porast vo výmere 1741
m2 , p.č. 1024 ostatná plocha vo výmere 55 m2 p.č. 1037 ostatná plocha vo výmere 747
m2, podiele v 1/1 formou prevodu z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona 138/91 Zb, o majetku obce o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Osobitný zreteľ spočíva v uspokojení
finančných pohľadávok obce voči štátnym inštitúciám a dodržiavaní zákona č. 140/2014
Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku ,, E “ evidované na mape určeného operátu,
p. č. 1 trvalý trávny porast vo výmere 759 m2 p. č. 114 trvalý trávny porast vo výmere
213m2, p. č.490/1 trávny porast vo výmer 1793m2 a p.č. 492/1 ostatné plochy vo
výmere 815m2 trávny porast vo výmer 815m2, p. č. 708 trvalý trávny porast vo výmere
36153 m2, p. č. 909 trvalý trávny porast vo výmere 684 m2, p. č. 910 trvalý trávny
porast vo výmere 1741 m2 , p. č. 1024 ostatná plocha vo výmere 55 m2 p. č. 1037
ostatná plocha vo výmere 747 m2 v podiele 1/1 obce z dôvodu osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/91 Zb. o majetku obce a dodržaním zákona č. 140/2014
Z.z. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku spoločnosti AGRO- BIO
Závadka, AB č.s. 142, 072 33, IČO 36190951, za stanovenú sumu 0,10 €/m2 slovom
desať eurocentov za meter štvorcových . c) Celková výmera prevádzanej nehnuteľnosti
je 42. 960 m2 stanovená suma je 4.296 €
Uznesenie 26/2016
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
návrh na uznesenie 21-26/2016
Hlasovanie:
za: 4 Ľudovít Knežo, Ing. Ján Škvarkovský, Jozef Šarik, Juraj Gašpár,
proti : 0 zdržal sa: 0
Ján Varga starosta obce

