Uznesenie
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa
26.03.2007 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave
___________________________________________________________________________
____
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo jednotlivé body programu
a prijalo k nim:

Uznesenie

č. 4/OZ-2007

1/ berie na vedomie
•

kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

•

žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Sv. Martina v Šintave o poskytnutie dotácie z
obecného rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že schválené dotácie v roku 2005
vo výške 50 000,- Sk a taktiež v roku 2006 vo výške 50 000,- Sk zostávajú v platnosti
účelovo viazané na opravu fasády veže kostola a zvyšných 48 320,- Sk si bude musieť
zabezpečiť Farský úrad z vlastných zdrojov. Po vyhodnotení projektu podaného farským
úradom na Ministerstvo kultúry v rámci podprogramu Obnovme si svoj dom budú
posúdené možnosti dofinancovania z oboch strán a obecné zastupiteľstvo sa uvedenej
žiadosti môže znova vrátiť.
výsledok hlasovania: z 8 prítomných bolo 8 za

2/ s ch v a ľ u j e
a/ členov jednotlivých komisií nasledovne:
•

•

•

•

•

do komisie finančnej a pre správu majetku obce
tajomník: Janka Tóthová
členovia: Mária Vedródyová, Stanislava Režnáková, Monika Marcinkechová
do komisie ŽP, výstavby a poľnohospodárstva
tajomník: Marianna Holbíková
členovia: Ing. Markusek Matúš, Stanislava Režnáková, Ing. Peter Miklošík
do komisie vzdelávania, kultúry, cestovného ruchu, športu a mládeže
tajomník: Mgr. Zuzana Endelová
členovia: Milada Pisárová, Ľudmila Hercegová, Jarmila Lejková
do komisie práce, soc. vecí, zdravotníctva a rodiny
tajomník: Janka Skaličanová
členovia: Ing. Jozef Bavúz, Jozef Orel, Zuzana Blahová
do komisie na ochranu verejného poriadku
tajomník: Slávka Dobišová
členovia: Miroslav Holička, Katarína Markusková, Iveta Vohláriková, Róbert Graf

3/ s ú h l a s í

•

s odpredajom časti pozemku parc.č. 517/1 k.u. Šintava o výmere cca 30 m2 za cenu 350,Sk/m2 s tým, že všetky poplatky a náklady spojené s predajom nehnuteľnosti hradí
kupujúci. V prípade zrušenia zariadenia, ktoré bude na uvedenom pozemku osadené
odovzdá Slovak Telekom uvedenú parcelu obci bezodplatne.

•

so zmenou splatnosti dane z nehnuteľnosti spoločnosti Šintavan, s.r.o. Šintava vyrubenej
platobným výmerom č. 9/2007 tak, že
1. splátka vo výške 10 000,- Sk bude splatná v termíne do 31.05.2007
2 splátka vo výške 114 909,- Sk bude splatná v termíne do 31.10.2007
3 splátka vo výške 150 000,- Sk bude splatná v termíne do 30.11.2007
4 splátka vo výške 140 000,- Sk bude splatná v termíne do 20.12.2007

•

s predajom pozemkov Šoporovej Timei a manžela Pavla, bytom Šintava 432, k.u. Šintava
parc.č. 193/48 o výmere 96 m2 za cenu 100,- Sk/m2 a parc.č. 193/47 vo výmere 37 m2 v
cene 700,- Sk za celok.
Výsledok hlasovania: z 8 prítomných, 7 za, 1 sa zdržal hlasovania

Overovatelia: PharmDr. Alena Matulová, Ing. Michal Lipovský

