Uznesenie
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa
06.08.2007 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. 6/OZ-2007

1/ berie na vedomie
−
−
−

kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
uznesenie Rady školy zo dńa 03.07.2007 o schválení PaedDr. Martina Bodisa na funkciu
riaditeľa ZŠ s MŠ Šintava na obdobie od 1.9.2007 do 31.8.2012
žiadosť p. Heleny Krčovej Konečnej, bytom Vinohrady nad Váhom č. 361 o odkúpenie
pozemku parc.č. 969, vedený ako orná pôda o výmere 1281 m2 s tým, že určená komisia
preverí stav na mieste a konečné rozhodnutie bude na nasledujúcom zasadnutí,

2/ s ch v a ľ u j e
•

kontrolu plnenia, čerpania a úpravu rozpočtu k 31.06.2007

•

Zriaďovaciu listinu Obecnej knižnice Šintava s platnosťou od 01.08.2007

•

zorganizovať Deń obce na deň 02.09.2007 spojený s Oslavou SNP, Dňa štátnosti a
zahájenie nového školského roka

paušál na stočné počnúc rokom 2007 pre tých občanov, ktorí sú napojení na kanalizáciu a
používajú vodu z vlastnej studne pre svoje potreby vo výške 35 m3/osoba/rok pre občanov
mladších ako 70 rokov. Pre občana osamele žijúceho, staršieho ako 70 rokov a manželský
pár, kde aspoň jeden dosiahol vek 70 rokov bude paušál na odvod stočného vo výške
25m3/osoba/rok.
Počnúc rokom 2007 sa rušia všetky doteraz priznané výnimky na odvod splaškovej vody do
obecnej kanalizácie.
•

•

vstup do Regionálneho združenia ZMOS, región Galanta.

3/ n e s ch v a ľ u j e
•

žiadosť Rudolfa Drábika, bytom Šintava č. 559 o odkúpenie nehnuteľnosti, orná pôda parc. č. 3880/1 a 3880/4 v celkovej výmere 808 m2, nakoľko v rámci ROEP ktorá sa
uskutočňuje v našej obci bolo zistené, že uvedená parcela má vlastníka a preto nemôže
obec uvedený pozemok predať a doporučuje p. Drábikovi, aby sa obrátil na nového
vlastníka pozemku.

4/ d o p o r u č u j e

starostovi obce – opätovne prejednať prepojenie vodovodného potrubia na Nitrianskej ulici.
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