UZNESENIE
zo 4. zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Malej Mači, ktoré sa konalo dňa 12.08.2015
o 18,30 hod. v budove Obecného úradu v Malej Mači
Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači

a) berie na vedomie:
Kontrolu uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí
OZ. Konštatuje,
že uznesenia
Č. 24 (záverečný
účet, účtovná
závierka, stanovisko auditora), Č. 25 (záverečný
účet), Č. 26 (použitie prebytku), Č. 27 (použitie časti rezervného
fondu), Č. 28 (požiarny poriadok),
Č. 29 (zmluva
so Slobodou zvierat), Č. 30 (príloha k VZN Č. 35/2008), Č. 31
(cenová ponuka SATES), Č. 32 (výpoveď zmluvy s TZB), Č. 34 (príspevok pre Faru Sládkovičovo),
Č. 36 (zrušenie VZN Č. 39/2008),
Č. 37 (zrušenie
VZN Č. 41/2008),
Č. 38 (zrušenie
VZN Č. 54/2011)
boli splnené
a vypúšťajú sa zo sledovania.
Naďalej ostáva v sledovaní uznesenia č.:
- Č. 23/2015
(informovanie
OZ o presune rozpočtových
prostriedkov)
- úloha trvalá,
- Č. 152/2014 (J. Bondor ml. - terénne úpravy) - nepredložil
dokumentáciu,
- Č. 153/2014
(J. Bondor ml. - užívanie pozemku) - nepredložil dokumentáciu,
- Č. 15/2015 (žiadosť SBD o usporiadanie
pozemkov) - doručený výpis z uznesenia OZ,
- Č. 180/2014 (žiadosť J. Pinčeka o legalizáciu
altánku) - čaká sa na usporiadanie
pozemkov s vlastníkmi bytov
- Č. 33/20 15 (odkúpenie
pozemkov od Žófie Sárkányovej)
- vybavuje sa
- Č. 35/2001
(vypratanie
pozemku p. J. Bondorom ml.) - nesplnil

b)

schvaľuje:

Uznesenie č. 39/0Z-2015
odkúpenie
nehnutel'ností,
a to parcela Č. 524/1 zastavaná plocha o výmere 366 m2, parcela Č. 524/2 zastavaná
2
plocha o výmere 135 m a parcela Č. 525 záhrada o výmere 447m2 vrátane rodinného domu s.č. 34 na parcele Č.
524/2, vedených na L V Č. 8, k.ú. Malá Mača od spoluvlastníkov,
vedených na L V Č. 8 k dnešnému dňu. Dohodnutá cena celej nehnutel'nosti
(vrátane predmetného
rodinného domu) je 19,- €/m2 pozemku, t.j. (948 m2 * 19,00
E) 18.012,00 E. Obec na vlastné náklady zabezpečuje
všetky potrebné podklady a doklady (kúpnu zmluvu, návrh
na vklad, znalecký posudok a pod.) a znáša všetky poplatky (za vklad a pod.).

Uznesenie č. 40/0Z-2015
použitie rezervného
fondu vo výške 18.012,00 € na nákup nehnutel'nosti
parcela Č. 524/1
o výmere 366 m2, parcela Č. 524/2 zastavaná plocha o výmere 135 m2 a parcela Č. 525 záhrada
vrátane rodinného domu s.č. 34 na parcele Č. 524/2, vedených na L V Č. 8, k.ú. Malá Mača.

zastavaná
o výmere

Ing. František Hontvári
starosta obce

plocha
447 m2

