
19. zasadnutie OZ Skýcov - 14. júna 2013

Napísal Janka Medvecová
Streda, 19 Jún 2013 14:33 - Posledná úprava Streda, 19 Jún 2013 14:41

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta
obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov, z 9 poslancov je prítomných 6 poslancov a poslanec Mgr.
Vladimír Ondrejka prišiel počas 2. bodu programu, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne
sa uznášať. Prítomní boli: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Mgr. Zuzana Rajtarová, Ing.
Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Mgr. Vladimír Ondrejka a Alžbeta Pavková.

  

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili
správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslankyne Mgr.
Zuzanu Rajtarovú a Alžbetu Pavkovú.

  

  U z n e s e n i a
  

z devätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove, 

  

ktoré sa konalo dňa 14. júna 2013

  

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

  

p r e r o k o v a l o

    
    1. Správu      o plnení uznesení   
    2. Žiadosť      k 50. výročiu otvorenia školy (p. Kuruc)  
    3. Schválenie textu      do kroniky za rok 2012  
    4. Žiadosť firmy      Skydent o prenájom budovy MŠ  
    5. Návrh na      zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce     
(Západoslovenská distribučná)   
    6. Výsledky      prokurátorskej previerky  
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    7. Schválenie      dodatku k nájomnje zmluve na kultúrny dom  
    8. Zámer priameho      prenájmu majetku obce – budovy KD  
    9. Informácie      starostu  
    10. Diskusia  
    11. Uznesenia  

  

  

U z n e s e n i a

  

  

K bodu 1/

  

Uznesenie č. 118/2013

  

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e n a  v e d o m i e

  

- ústnu informáciu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, kde
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené
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K bodu 2/

  

Uznesenie č. 119/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e n a  v e d o m i e 

  

- informáciu PaedDr. J. Kuruca o dvoch častiach kníh „Spomienkové návraty“, ktoré zozbieral a
spracoval k 50. výročiu otvorenia Základnej školy

  

- požiadavku PaedDr. J. Kuruca na úhradu časti vynaložených finančných prostriedkov na knihy
(581,07 €)

  

  

K bodu 3/

  

Uznesenie č. 120/2013 

  

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove
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s c h v a ľ u j e

  

- text do kroniky za rok 2012

  

  

K bodu 4/

  

Uznesenie č. 121/2013 

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e n a  v e d o m i e

  

- žiadosť firmy SKYDENT a.s. o prenájom budovy Materskej školy

  

- pripravenú štúdiu na rekonštrukciu Základnej školy, aby sa do budovy premiestnila Materská
škola so Školskou jedálňou, avšak predmetnú štúdiu je potrebné ešte prerokovať na
Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Nitre

  

s c h v a ľ u j e

  

- zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce (budovu Materskej školy a priľahlého
pozemku) z dôvodov hodných osobitného zreteľa, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa
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považuje možnosť rozšírenia výroby a vytvorenia nových pracovných miest pre obyvateľov

  

  

K bodu 5/

  

Uznesenie č. 122/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e n a  v e d o m i e

  

- Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na nehnuteľnostiach vo vlastníctve
obce Skýcov, k.ú. Skýcov (Západoslovenská distribučná, a.s.)

  

s c h v a ľ u j e

  

- Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien s nasledovnými podmienkami:

  

zriadenie bezodplatných vecných bremien v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, spočívajúce v práve vybudovania
inžinierskej stavby „Skýcov – 6 b.j.“, ktorej súčasťou budú elektroenergetické stavby a
zariadenia distribučnej sústavy, vrátane stožiarov, rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné
stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku na pozemkoch registra KN „C“ vo vlastníctve
obce Skýcov, a to:
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· parc.č. 403/3, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1581 m2,

  

nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Skýcov, okres Zlaté Moravce, zapísanej na Liste
vlastníctva č. 674 vedenom Správou katastra Zlaté Moravce,

  

a to vecného bremena spočívajúceho v povinnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v
rozsahu vyznačenom v GP:

  

a) zriadenie a uloženie plánovanej stavby;

  

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie;

  

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu a
spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b);

  

na dobu neurčitú;

  

za podmienok:

  

- budúci povinný (obec Skýcov) zriadi vecné bremená v zmluve o zriadení vecných bremien
bezodplatne;

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove
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u k l a d á O b e c n é m u  ú r a d u  S k ý c o v

  

- zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien podľa schvaľovacej časti
uznesenia

  

  

K bodu 6/

  

Uznesenie č. 123/2013 

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e n a  v e d o m i e

  

- výsledky prokurátorskej previerky

  

v y h o v u j e

  

- upozorneniu prokurátora č. Pd 190/2013-3 zo dňa 14.5.2013 na porušenie niektorých
ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a iné

  

- protestu prokurátora č. Pd 192/2013-3 zo dňa 14.5.2013 podľa § 22 odsek 1 písmeno a) bod
2., § 25 odsek 1 zákona číslo 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
týkajúceho sa všeobecne záväzného nariadenia Obce Skýcov č. 1/2012 o ochrane a údržbe
verejnej zelene a udržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách
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r u š í

  

- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Skýcov č. 1/2012 o ochrane a údržbe verejnej zelene a
udržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách

  

  

K bodu 7/

  

Uznesenie č. 124/2013 

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove 

  

b e r i e n a  v e d o m i e

  

- informáciu starostu obce o problémoch s nájomcami kultúrneho domu, ktorí opakovane
neuhrádzajú faktúry v lehote splatnosti

  

s c h v a ľ u j e

  

- Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 1.4.2008, v ktorom sa zmení článok V. Doba
nájmu a výpovedná lehota, kde sa doplnia spôsoby ukončenia zmluvy

  

o d p o r ú č a  s t a r o s t o v i o b c e
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- podpísať dohodu o ukončení nájmu až po úhrade všetkých záväzkov a po vykonaní
inventarizácie majetku v kultúrnom dome

  

- vyfaktúrovať spotrebu energií za II. štvrťrok 2013 formou zálohovej faktúry a po ukončení
štvrťroku zrealizovať vyúčtovanie energií

  

  

K bodu 8/

  

Uznesenie č. 125/2013 

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

s c h v a ľ u j e

  

- zámer priameho prenájmu svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na
prenájom nehnuteľnosti – stavba Kultúrny dom a pozemok, na ktorom je stavba postavená

  

  

K bodu 9/

  

Uznesenie č. 126/2013 
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Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e n a  v e d o m i e

  

- informáciu starostu obce o projekte Rekonštrukcia verejného osvetlenia, kde sa na dielo
pripravuje nové verejné obstarávanie

  

- zrealizovanie opravy krytu vozoviek na MK v obci technológiou PACHER

  

- informáciu o podaných žiadostiach na Obvodný úrad v Nitre, odbor školstva na odstránenie
havarijného stavu budovy Základnej školy (rekonštrukcia WC, elektroinštalácia, vnútorné
omietky stien a podlahy)

  

- informáciu starostu obce o konsolidácii verejných financií, pričom obec má dodržať rozpočet
minulého roku

  

- organizačno-technické zabezpečenie 2. ročníka varenia guláša, ktoré sa uskutoční 22. júna
2013

  

  

K bodu 10/

  

Uznesenie č. 127/2013 
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Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e n a  v e d o m i e

  

- informáciu Mgr. Z. Rajtarovej o pripravovanom indiánskom dni pre deti Základnej školy, ktorý
sa uskutoční vo štvrtok 20. júna 2013

  

- informáciu Mgr. Z. Rajtarovej o 50. výročí otvorenia školy, pričom Základná škola chce v
spolupráci s obcou pripraviť oslavu

  

- návrh Ing J. Veverku, ktorí je ochotný za cenu vynaložených nákladov odkúpiť obidva diely
kníh PaedDr. J. Kuruca

  

  

K bodu 11/

  

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne.

  

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
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Mgr. Tomáš Kolembus

  

starosta obce

  

  

Overovatelia: Mgr. Zuzana Rajtarová .....................................................

  

Alžbeta Pavková .....................................................

  

  

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová
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