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Zápisnica

    

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e, 

  

konaného dňa 26. marca 2013.

    

  

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 7 poslancov, takže OZ je
spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing.
Roman Černák, Ing. Miroslav Jurík, Jarmila Minárová, Mgr. Vladimír Ondrejka a Alžbet
Pavková. 

  

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili
správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Milana
Černáka a Jarmilu Minárovú.

  

  U z n e s e n i a
  

z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove, 

  

ktoré sa konalo dňa 26. marca 2013
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  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. Zmluvu      o budúcej zmluve – Nájomný bytový dom – 6 b.j.  
    3. Vyhodnotenie      cenových ponúk na investičnú akciu zateplenie a fasádu bývalej     
požiarnej zbrojnice   
    4. Návrh na určenie      platu starostu obce  
    5. Informácie      starostu  
    6. Uznesenia  

  

  

U z n e s e n i a

  

  

K bodu 1/

  

Uznesenie č. 113/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e n a  v e d o m i e

  

- informáciu starostu obce, že správa o plnení uznesení zo 17. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva bude predložená na ďalšom rokovaní OZ
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K bodu 2/

  

Uznesenie č. 114/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e n a  v e d o m i e

  

- zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome s firmou AGROSTAV HSV spol. s r.o.

  

- informáciu, že s výstavbou bytového domu „Nájomný bytový dom – 6 b.j.“ sa v prípade
priaznivého počasia začne začiatkom apríla

  

s c h v a ľ u j e

  

- zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome s firmou AGROSTAV HSV spol. s r.o., so sídlom Tehelná 3, Zlaté Moravce

  

  

K bodu 3/
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Uznesenie č. 115/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e n a  v e d o m i e

  

- tri cenové ponuky na investičnú akciu zateplenie a fasádu bývalej požiarnej zbrojnice (Ľubomír
Mihalík, Skýcov; Ľubomír Zbonka, Skýcov; Marián Laktiš, Topoľčianky)

  

- odporúčajúce stanovisko finančnej komisie, aby investičnú akciu realizoval p. Ľubomír Mihalík,
ktorého cenová ponuka je najnižšia

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

s c h v a ľ u j e

  

- realizáciu investičnej akcie zateplenie a fasáda bývalej požiarnej zbrojnice p. Ľubomírom
Mihalíkom, Konopiská č. 161, Skýcov za cenu 10.178,50 €

  

  

K bodu 4/

  

Uznesenie č. 116/2013
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Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

s c h v a ľ u j e

  

- podľa § 5 odst. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2013 plat
starostu obce v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 10%, t.j. na sumu 1754,- €

  

  

K bodu 5/

  

Uznesenie č. 117/2013

  

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

  

b e r i e n a  v e d o m i e

  

- informáciu starostu obce o liste z mesta Zlaté Moravce, kde žiadajú o poskytnutie finančných
prostriedkov formou dotácie na spolufinancovanie činnosti Centra voľného času v Zlatých
Moravciach na deti, ktoré ho z našej obce navštevujú

  

- informáciu o zaslaní listu mestu Zlaté Moravce, v ktorom sme žiadali o vyčíslenie a
predloženie skutočných nákladov mesta Zlaté Moravce na jedno dieťa v CVČ, avšak do
dnešného dňa sme požadované údaje neobdržali
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s c h v a ľ u j e

  

- poskytnúť mestu Zlaté Moravce finančné prostriedky formou dotácie, ktoré budú účelovo
určené na spolufinancovanie činnosti Centra voľného času v Zlatých Moravciach vo výške 40,-
€/dieťa navštevujúce CVČ/rok (4,- €/dieťa/mesiac). Finančné prostriedky formou dotácie sa
budú platiť mestu Zlaté Moravce dvakrát ročne a to za obdobie január – jún a za obdobie
september – december vždy na základe aktualizovaných údajov so stavom k 1.1. a so stavom k
1.9. Pri hlasovaní bolo 6 poslancov za (Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák,
Ing. Miroslav Jurík, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková) a poslanec Mgr. Vladimír Ondrejka bol
proti.

  

  

K bodu 6/

  

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne okrem uznesenia č.
117/2013.

  

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

  

  

Mgr. Tomáš Kolembus

  

starosta obce
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Overovatelia: Milan Černák .....................................................

  

Jarmila Minárová .....................................................

  

  

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová
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