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zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sobotišti, ktoré sa konalo
dňa 17. mája 2011 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Sobotište
_______________________________________________________________________

Prítomní:
Mgr. Dušan Horňák, Čenteš Jaroslav, Černek Pavol, Hurbanis Ondrej Ing., Kadlečíková Ľubica, Orgoníková Libuša Mgr., Slezák
Ľubomír, Weny Eduard Ing.

Ostatní prítomní:
Marek Baumgartner, Anna Slezáková, Marta Hurbanisová, Juraj Pullmann

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Dušan Horňák, ktorý privítal na zasadnutí prítomných občanov
aj poslancov a konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže zasadnutie je
uznášaniaschopné. Oboznámil prítomných s návrhom programu dnešného zasadnutia:

Návrh programu:
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Záverečný účet Obce Sobotište za rok 2010
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Sobotište za rok 2010
6. Zakúpenie dverí do budovy hasičskej zbrojnice
7. Žiadosť Michala a Márie Veleg o odpredaj časti pozemku z parcely č. 293/8
8. Žiadosť SČK Senica o úhradu nákladov na zájazd do Ženevy (darca krvi)
9. Žiadosť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica o sponzorský dar alebo príspevok
10. Žiadosť Jána Černeka o vykonanie stavebných úprav pred domom č.s. 193 na zabránenie
stekania dažďových vôd na jeho pozemok
11. Informácia o stavbe hasičskej zbrojnice
12. Informácia o podaných projektoch obce na financovanie rozvojových aktivít obce
13. Žiadosť Stanislava Poláka o uzavretie nájomnej zmluvy na prevádzku elektroopravovne
14. Nájomná zmluva – Daniela Slezáková, Sobotište č.s. 140 – nájom pozemku pod
novinovým stánkom.
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce určil zapisovateľku: Mihaliskovú Oľgu
overovateľov: Černeka Pavla
Mgr. Orgoníkovú Libušu

2. Voľba návrhovej komisie

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie týchto poslancov OZ:
Slezáka Ľubomíra
Ing. Hurbanisa Ondreja
Kadlečíkovú Ľubicu

3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce konštatoval, že uznesenia s termínom plnenia k dnešnému dňu sú splnené.

4. Záverečný účet Obce Sobotište za rok 2010
Starosta obce informoval poslancov, že v pracovnom materiály k dnešnému zasadnutiu má každý poslanec Záverečný účet obce
za rok 2010 a takisto aj Plnenie rozpočtu Obce Sobotište k 31.12.2010. Nakoľko predsedníčka finančnej komisie Ing. Hechtová sa
zasadnutia nezúčastnila, starosta požiadal účtovníčku obce Martu Hurbanisovú, aby prítomným ozrejmila jednotlivé položky
predloženého plnenia rozpočtu.
Pani Hurbanisová konštatovala, že bežné príjmy boli ovplyvnené hlavne podielovými daňami od štátu, ktoré neboli plnené podľa
rozpočtu a takisto aj v roku 2010 bola menšia úhrada daní z nehnuteľností.
Vo výdavkoch sa rozpočet dodržuje, obec sa nesnaží plniť ich až na 100 %. Položky sa presúvali na základe uznesenia OZ.
Konštatuje, že rozpočet v roku 2010 bol raz upravovaný.
Skutočné príjmy v roku 2010 boli

882951,60 €

Skutočné výdavky v roku 2010 boli

811392,28 €

Rozpočet bežný je prebytkový vo výške

58696,53 €

Rozpočet kapitálový je schodkový vo výške -72828,66 €
Finančné operácie prebytkové vo výške

85691,45 €

OZ jednohlasne schvaľuje Záverečný účet Obce Sobotište a celoročné hospodárenie bez výhrad
a vykrytie schodku hospodárenia vo výške 14 132,13 € zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zákonov, z prebytku finančných
operácií, ktoré sú vo výške 85 691,45 €.
Prebytok finančných operácií navrhuje vrátiť do rezervného fondu obce.
Celkový prebytok činí 71 559,32 €, z ktorého sa vylúčia nevyčerpané finančné
prostriedky zo ŠR vo výške 8 968,76 €.
Celkový prebytok obce po odpočítaní prostriedkov ŠR činí 62 590,56 €.

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Sobotište za rok 2010
Hlavná kontrolórka obce Anna Šaraboková sa zasadnutia nezúčastnila. Písomné stanovisko hlavného kontrolóra prečítal
prítomným starosta a dostal ho aj každý poslanec v pracovnom materiály OZ.
Obecné zastupiteľstvo stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Sobotište za rok 2010 zobralo na vedomie.

6. Zakúpenie dverí do budovy hasičskej zbrojnice
Starosta informoval prítomných, že v rozpočte na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice nie je zahrnutých 12 ks dverí, ktoré ale sú
naprojektované. Tieto dvere sa nedajú uhradiť zo štátneho rozpočtu, náklady musí znášať obec. Jedná sa o čiastku 2576,74 €.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zakúpenie 12 ks dverí na hasičskú zbrojnicu a úhradu za ne 2576,74 € z rozpočtu obce.

7. Žiadosť Michala a Márie Veleg o odpredaj časti pozemku z parcely č. 293/8
Starosta obce predložil prítomným žiadosť Michala a Márie Veleg o odpredaj časti obecného pozemku vo výmere 30 m2 pred
vstupom do ich domu č.s. 497. Prílohou je aj GP na oddelenie požadovanej časti pozemku.
Starosta konštatoval, že pri odpredaji tohto pozemku musí obec postupovať v súlade s ustanovením § 9a zák.č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí.
Weny – treba brať ohľad na vlastníkov priľahlých pozemkov, aby odpredajom nemali
obmedzený prístup na ne. Jedná sa hlavne o Čederlových stodolu.
Obecné zastupiteľstvo predbežne súhlasí s odpredajom časti parcely č. 293/8 vo výmere 30 m2 najmenej za cenu vo výške
všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znalcom z odboru oceňovania nehnuteľností, ktorú si kupujúci dajú vyhotoviť na
vlastné náklady.

8. Žiadosť SČK Senica o úhradu nákladov na zájazd do Ženevy (darca krvi)
Starosta predložil poslancom žiadosť Slovenského Červeného kríža, územného spolku Senica o úhradu nákladov spojených
s účasťou Mariana Hurbánka, nar. 18.8.1962, Sobotište č. 72 a Viliama Bílika, nar. 2.10.1956, Sobotište č. 76 na odovzdávaní
plakety prof. MUDr. Jana Janského v sídle Medzinárodného výboru Červeného kríža v Ženeve od 3.8.2011 do 7.8.2011.
Starosta konštatoval, že obec by mala ohodnotiť túto dobrovoľnú činnosť občanov príspevkom na tento zájazd.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo úhradu nákladov na zájazd uvedených darcov krvi do Ženevy a to každému vo
výške 100,- € z rozpočtu Obce Sobotište.

9. Žiadosť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica o sponzorský dar alebo príspevok
Obecné zastupiteľstvo prehodnotilo žiadosť ÚPSVaR Senica o sponzorský dar alebo príspevok na podujatia: „Deň pre deti
s ťažkým zdravotným postihnutím“ a „Stretnutie náhradných rodín“.
Starosta konštatoval, že v obci máme rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím aj tzv. náhradné rodiny a navrhuje, aby bol
daný napríklad k Vianociam radšej príspevok z obce konkrétne im a nie na nejakú okresnú akciu pre nich organizovanú.
OZ nesúhlasí s poskytnutím požadovaného sponzorského daru alebo príspevku ÚPSVaR Senica.

10. Žiadosť Jána Černeka o vykonanie stavebných úprav pred domom č.s. 193 na
zabránenie stekania dažďových vôd na jeho pozemok
Starosta prečítal poslancom žiadosť Jána Černeka, Sobotište č. 193, o prijatie optimálneho riešenia a následného vykonania
stavebnej úpravy pred domom č. 193 z dôvodu zabránenia vtekania dažďových vôd na priľahlé pozemky.
Starosta obce informoval poslancov, že tento problém bude predmetom riešenia v I. realizačnom projekte protipovodňových
opatrení a ak by nie tak riešenie daného problému je pripravené – prereže sa betónová cesta zo Starej hory a uložia sa na ňu
železné rošty, ktoré sú už zakúpené.

11. Informácia o stavbe hasičskej zbrojnice
Starosta informoval poslancov, že termín dokončenia a odovzdania stavby bol 31. marec 2011 a bol aj splnený. Je podpísaný
protokol o prevzatí stavby a pripravujú sa doklady ku kolaudácii.

Oficiálne otvorenie zbrojnice bude 10. júna 2011 o 18.00 hod.
p. Hurbanisová - na hasičskej zbrojnici bolo prefinancovaných asi 221750,– € a podaná bola už aj posledná žiadosť na
prefinancovanie. Po schválení žiadosti sa začne pripravovať záverečná monitorovacia správa, ktorá musí byť podaná do konca
septembra 2011 až potom budú refundované počiatočné náklady, ktoré boli hradené z obecného rozpočtu.

12. Informácia o podaných projektoch obce na financovanie rozvojových aktivít obce
Starosta informoval poslancov o projektoch na financovanie rozvojových aktivít, ktoré podala Obec Sobotište:
1. Projekt sanácie vlhkosti a prípravné práce na pamiatkovú obnovu kaštieľa
Ministerstvo kultúry SR (rozpočet 27.524,- € z toho 5% spoluúčasť 1.379,- €)
2. Poklady môjho srdca „Habánska zvonica“
Nadácia VÚB (rozpočet 10.000,– € bez spoluúčasti obce)
3. Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v Materskej škole v Sobotišti
Ministerstvo financií (rozpočet 15.000,- € z toho 10 % spoluúčasť 1.500,- €)
4. Vytvorenie športovo-relaxačnej zóny v parku
Nadácia Pontis, Dexia banka (rozpočet 1.941,39 € z toho 20 % spoluúčasť 388,39 €)
5. Spomienková slávnosť 170. výročia Slovenského národného divadla nitrianskeho
215. výročie narodenia S. Jurkoviča, 760. výročie prvej písomnej zmienky o obci
Trnavský samosprávny kraj
6. Protipovodňové opatrenia
7. Opatrenia na riešenie havarijných stavov – oprava strechy na obidvoch pavilónoch ZŠ
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu starostu a schvaľuje podanie predložených projektov.

13. Žiadosť Stanislava Poláka o uzavretie nájomnej zmluvy na prevádzku
elektroopravovne
Starosta obce informoval poslancov, že Stanislav Polák má k dnešnému dňu konečne uhradené nedoplatky na nájomnom na
prevádzku elektroopravovne v budove č.s. 130.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy so Stanislavom Polákom v budove č.s. 130 – predmetom
nájmu je výmera 32 m2. Ročné nájomné bude 307,80 €, mesačné nájomné je teda 25,65 €.

14. Nájomná zmluva – Daniela Slezáková, Sobotište č.s. 140 – nájom pozemku pod
novinovým stánkom.
Starosta predložil prítomným žiadosť Daniely Slezákovej, Sobotište č.s. 140 o nájom pozemku pod novinovým stánkom, ktorý
odkúpila od Evy Tomečkovej 20.1.2011.
OZ jednohlasne odsúhlasilo prenájom pozemku pod novinovým stánkom Daniele Slezákovej, Sobotište č. 140. Ročné nájomné bude
21,91 €.

15. Rôzne
Starosta konštatoval, že uznesením č. 19/2011 dalo OZ predbežný súhlas k odpredaju parc.č. 6835 vo výmere 54 m2 za cenu
podľa všeobecnej hodnoty majetku určenej znalcom.

Zámer odpredať parc.č. 6835 vo výmere 54 m2 bol v súlade s ustanovením § 9a zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
zverejnený. Nakoľko je žiadateľka iba Marianna Borčíková, Sobotište č. 614, obecné zastupiteľstvo jednohlasne
odsúhlasilo odpredaj parcely č. 6835 vo výmere 54 m2 za cenu znaleckého posudku – t.j. 145,26 € Marianne
Borčíkovej, Sobotište č. 614. Poveruje starostu obce uzavretím a podpísaním kúpnej zmluvy do 30.6.2011.
Starosta prečítal prítomným zápisnicu zo zasadnutia komisie výstavby zo dňa 29.3.2011 ktoré bolo zvolané na
základe uznesenia OZ č. 242/2010 zo dňa 10.11.2010.
Jednalo sa o návrh vlastníkov pozemkov, na ktorých je prístupová cesta k rodinným domom, na odpredaj častí pozemkov, ktoré
budú odčlenené GP a tým bude vytvorená miestna komunikácia, ktorej bude vlastníkom Obec Sobotište. Vlastníkmi sú Miroslav
Miták a Elena Mitáková
č.s. 189, Anna Slezáková č.s. 192, Gabriela Krčková č.s. 242, Pavol Neznámy a Jarmila Neznáma č.s. 685, Emil Matúš č.s. 225
a Zuzana Hyžová č.s. 195.
Obecné zastupiteľstvo predbežne súhlasí s prevodom pozemkov na vybudovanie miestnej komunikácie od Emila Matúša, bytom
Sobotište č. 225, Anny Slezákovej, bytom Sobotište
č. 192, Gabriely Krčkovej, bytom Sobotište č. 242, Pavla Neznámeho a Jarmily Neznámej, obidvaja bytom Sobotište
č. 685, Miroslava Mitáka a Eleny Mitákovej, obidvaja bytom Sobotište č. 189 a od Zuzany Hyžovej, bytom Sobotište
č. 195 a to za týchto podmienok:
-

Obec uhradí náklady spojené s geometrickým zameraním pozemku a odčlenením
jednotlivých častí pre potreby miestnej komunikácie.

-

Vlastníci pozemkov prevedú vlastnícke právo k pozemkom v prospech Obce Sobotište
bezodplatne podľa geometrického plánu v termíne do 31.12.2011.

p. Slezáková – pred jej domom č.s. 192 je prevalený chodník
- na ceste pri jej dome je betónový poklop kanála a pri silných dažďoch ho musia
odsúvať aby sa tam voda nezadržiavala ale aby rýchlejšie odtiekla. Bolo by
vhodné tento poklop nahradiť železným mriežkovaným.
starosta – prevalený chodník určite opravíme, ale čo sa týka kanálového poklopu treba
pozrieť, či tam bude možné vymeniť ho za mriežkovaný, či bude vyhovovať súčasný
podkad.

Na základe záverov zo zasadnutia komisie finančnej a správy obecného majetku starosta obce predložil návrh na zvýšenie cien
za služby poskytované vozidlom Zetor. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh cenníka služieb poskytovaných vozidlom zetor
s platnosťou od 1.6.2011.
p. Hurbanis – zakúpiť by sa mohli disky na podmietku – možno aj z RD v Sobotišti
p. Weny – na RD v Sobotišti určite už disky nemajú
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili doplnok č. 1 k „Zásadám odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Sobotišti“ a to v článku 4 sa pridáva bod
4. Odmeny členom odborných komisií budú vyplácané v roku 2011 formou dohôd o vykonaní
práce. Takisto schválili aj návrh starostu vyplácať odmeny schválené uznesením č. 8/2011 z 11.1.2011 formou dohôd o vykonaní
práce.
Starosta predložil poslancom žiadosť Juraja Pullmanna, Sobotište č. 127 o povolenie na vybudovanie vjazdu do garáže
z obecných priestorov a to z parcely č. 435 spred hasičskej zbrojnice.
p. Hurbanis – musí si byť vedomí že ak sa v hasičskej zbrojnici bude konať nejaká väčšia akcia
bude obmedzovaný, lebo ten výjazd vychádza tesne vedľa schodov do zbrojnice.
Vo dvore býva zaparkovaných viac áut a bicyklov.
p. Orgoníková – nie je tam lampa verejného osvetlenia
starosta – lampa bude osadená hneď ako bude prívod elektriky

OZ dáva predbežný súhlas Jurajovi Pullmannovi na vybudovanie vjazdu. Konečný súhlas bude daný až po obhliadke stavebnou
komisiou, po stanovení určitých podmienok – hlavne architektonických.
Starosta ďalej informoval poslancov, že obec zamestnala 5 pracovníkov v zmysle § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe dohody s ÚPSVaR Senica na
obdobie od 1.4.2011 do 30.9.2011
ÚPSVaR nám bude mesačne poskytovať príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto najviac po dobu 6 kalendárnych mesiacov
vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca a jednorázovo poskytne 40,- € na pracovné náradie na jedno vytvorené
pracovné miesto.
Pracovníci sú teraz zaradení na čistenie cesty a priľahlého jarku smerom na Kunovskú priehradu v spolupráci s mestom Senica.
Vyviezli 4 vlečky komunálneho odpadu, teraz vyrezujú a vysekávajú haluze, čím sa cesta krásne rozšíri a sprehľadní. Nakoniec budú
opravené aj výtlky na ceste.
Mechanizmami bol vyčistený aj jarok pri ceste smerom na Častkov.

16. Diskusia
p. Orgoníková – ako je to so stavebnými pozemkami „Za potokom“
starosta – vieme že štúdia je pripravená, zaplatená a už aj niektorí vlastníci prejavili
záujem predať svoje pozemky. Problematický by bol prístup na pozemky z hlavnej
cesty
p. Kadlečíková – či sa budú obrezovať lipy na cintoríne
starosta – je tam veľmi zlý prístup, takže obrezovať to môžu iba firmy so špeciálnymi
zariadeniami, my vo vlastnej réžii obrezovanie nemôžeme zabezpečiť
p. Kadlečíková – na zasadnutí rady školy bola prejednávaná otázka, či by bolo
možné spojiť MŠ a ZŠ, čo sa plánuje s II. pavilónom a takisto
bolo apelované na havarijný stav okien a strechy na ZŠ.
p. Weny – spísať výtlky na miestnych komunikáciách a potom naraz všetky opraviť
- stále sú sťažnosti na odpad zo žumpy, ktorý steká po ceste pri zvonici
p. Hurbanis – na ceste ku Krčkovi sú veľké výtlky, ktoré je treba zaflekovať

Návrh uznesení:
U z n e s e n i e č. 30/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sobotište
Obecné zastupiteľstvo
A/ s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet Obce Sobotište a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. Vykryť schodok hospodárenia vo výške 14 132,13 € zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, z prebytku finančných
operácií, ktoré sú vo výške 85 691,45 €.
Prebytok finančných operácií navrhuje vrátiť do rezervného fondu obce.
Celkový prebytok činí 71 559,32 €, z ktorého sa vylúčia nevyčerpané finančné
prostriedky zo ŠR vo výške 8 968,76 €.
Celkový prebytok obce po odpočítaní prostriedkov ŠR činí 62 590,56 €.
Hlasovalo za:7

proti: 0

zdržalo sa: 0

U z n e s e n i e č. 31/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sobotište
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e

na

vedomie

správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Sobotište za rok 2010
Hlasovalo za: 7

proti: 0

zdržalo sa: 0

U z n e s e n i e č. 32/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sobotište
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e

na

vedomie

návrh starostu obce zakúpiť 12 kusov dverí do hasičskej zbrojnice v hodnote 2.576,74 €
B/ s c h v a ľ u j e
zakúpenie 12 kusov dverí do hasičskej zbrojnice v hodnote 2.576,74 €
Hlasovalo za: 7

proti:0

zdržalo sa: 0

U z n e s e n i e č. 33/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sobotište
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e

na

vedomie

Žiadosť Michala a Márie Veleg o odpredaj časti pozemku z parcely č. 293/8
B/ predbežne s ú h l a s í
s odpredajom časti parcely č. 293/8 vo výmere 30 m2 najmenej za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty pozemku stanovenej znalcom z odboru oceňovania nehnuteľností, ktorú si kupujúci
dajú vyhotoviť na vlastné náklady.
Predaj bude realizovaný v súlade s ustanovením § 9a zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Hlasovalo za: 7

proti: 0

zdržalo sa:0

U z n e s e n i e č. 34/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sobotište
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e

na

vedomie

žiadosť Slovenského Červeného kríža územného spolku Senica o úhradu nákladov
spojených s účasťou Mariana Hurbánka, nar. 18.8.1962, Sobotište č. 72 a Viliama Bílika,
nar. 2.10.1956, Sobotište č.s. 76 na odovzdávaní plakety prof. MUDr. Jana Janského v sídle
Medzinárodného výboru ČK v Ženeve
B/ s ú h l a s í
s úhradou nákladov a to každému vo výške 100,– € z rozpočtu Obce Sobotište

Hlasovalo za: 7

proti: 0

zdržalo sa: 0

U z n e s e n i e č. 35/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sobotište
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e

na

vedomie

Žiadosť ÚPSVaR Senica o poskytnutie sponzorského daru alebo príspevku na podujatia
„Deň pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím“ a „Stretnutie náhradných rodín“.
B/ n e s ú h l a s í
poskytnutie sponzorského daru alebo príspevku
Hlasovalo za: 7

proti:0

zdržalo sa: 0

U z n e s e n i e č. 36/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sobotište
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e

na

vedomie

žiadosť Jána Černeka, Sobotište č. 193 o optimálne riešenie zabránenia vtekania dažďových
vôd na jeho pozemok
B/ k o n š t a t u j e ,
že tento problém bude predmetom riešenia v programe protipovodňových opatrení
C/ p o v e r u j e
starostu obce zaslaním odpovede Jánovi Černekovi
Termín: do 31.5.2011
Hlasovalo za: 7

proti:0

zdržalo sa: 0

U z n e s e n i e č. 37/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sobotište
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e

na

vedomie

informáciu starostu obce o stavbe hasičskej zbrojnice
Hlasovalo za:7

proti: 0

zdržalo sa: 0

U z n e s e n i e č. 38/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sobotište
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e

na

vedomie

informáciu o podaných projektoch obce na financovanie rozvojových aktivít obce
B/ s c h v a ľ u j e

podanie predložených projektov
Hlasovalo za:7

proti: 0

zdržalo sa: 0

U z n e s e n i e č. 39/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sobotište
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e

na

vedomie

žiadosť Stanislava Poláka o uzavretie nájomnej zmluvy na prevádzku elektroopravovne
v budove č.s. 130.
B/ s c h v a ľ u j e
nájomnú zmluvu na prenájom priestorov v budove č. s. 130 za cenu 25,65 € mesačne
C/ p o v e r u j e
starostu obce s uzatvorením nájomnej zmluvy
Termín: do 31. 5. 2011
Hlasovalo za: 7

proti: 0

zdržalo sa: 0

U z n e s e n i e č. 40/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sobotište
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e

na

vedomie

žiadosť Daniely Slezákovej, Sobotište č.s. 140 na prenájom pozemku pod novinovým
stánkom na námestí
B/ s ú h l a s í
s prenájmom pozemku pod novinovým stánkom na námestí za ročný nájom 21,91 €
C/ p o v e r u j e
starostu obce uzatvorením nájomnej zmluvy v termíne
Termín: do 31. 5. 2011
Hlasovalo za:7

proti: 0

zdržalo sa: 0

U z n e s e n i e č. 41/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sobotište
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e

na

vedomie

znalecký posudok číslo 9/2011, ktorým je určená cena pozemku – parc.č. 6835 k.ú.
Sobotište v zmysle uznesenia OZ č. 19/2011
B/ s ú h l a s í
s odpredajom parcely č. 6835 vo výmere 54 m2 za cenu 145,26 € Marianne Borčíkovej,
Sobotište č. 614
C/ p o v e r u j e
starostu obce uzavretím a podpísaním kúpnej zmluvy, nakoľko boli splnené podmienky

na odpredaj v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Termín: do 30.6.2011
Hlasovalo za: 7

proti: 0

zdržalo sa: 0

U z n e s e n i e č. 42/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sobotište
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e

na

vedomie

zistenie komisie výstavby zo zasadnutia komisie zo dňa 29.3.2011, ktorá sa zaoberala
žiadosťou o odpredaj pozemku občanov obce v časti horný koniec za účelom vybudovania
miestnej komunikácie
B/ p r e d b e ž n e

súhlasí

s prevodom pozemkov na vybudovanie miestnej komunikácie od Emila Matúša, bytom
Sobotište č. 225, Anny Slezákovej, bytom Sobotište č. 192, Gabriely Krčkovej, bytom
Sobotište č. 242, Pavla Neznámeho a Jarmily Neznámej, obidvaja bytom Sobotište č. 685,
Miroslava Mitáka a Eleny Mitákovej, obidvaja bytom Sobotište č. 189 a od Zuzany
Hyžovej, bytom Sobotište č. 195 a to za týchto podmienok:
-

Obec uhradí náklady spojené s geometrickým zameraním pozemku a odčlenením
jednotlivých častí pre potreby miestnej komunikácie.

-

Vlastníci pozemkov prevedú vlastnícke právo k pozemkom v prospech Obce Sobotište
bezodplatne podľa geometrického plánu v termíne do 31.12.2011.

Hlasovalo za: 7

proti:0

zdržalo sa: 0

U z n e s e n i e č. 43/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sobotište
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e

na

vedomie

návrh komisie finančnej a správy obecného majetku o nutnosti zvýšenia ceny za služby
vykonávané traktorom v rámci hospodárskej činnosti a návrh cenníka služieb
poskytovaných vozidlom Zetor
B/ s c h v a ľ u j e
Návrh cenníka služieb poskytovaných vozidlom Zetor s platnosťou od 1.6.2011
Hlasovalo za: 6

proti: 0

zdržalo sa: 1

U z n e s e n i e č. 44/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sobotište
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e

na

vedomie

Doplnok č. 1 k „Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Sobotišti“.
V článku 4 sa pridáva bod 4.Odmeny členom odborných komisií budú vyplácané v roku
2011 formou dohôd o vykonaní práce.
B/

schvaľuje
1. Doplnok č. 1 k „Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Sobotišti“ v článku 4 – pridáva sa bod 4.

4. Odmeny členom odborných komisií budú vyplácané v roku 2011 formou dohôd
o vykonaní práce.
2. Návrh starostu vyplácať odmeny schválené uznesením č. 8/2011 z 11.1.2011
formou dohôd o vykonaní práce
Hlasovalo za: 7

proti: 0

zdržalo sa: 0

U z n e s e n i e č. 45/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sobotište
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e

na

vedomie

Žiadosť Juraja Pullmanna, Sobotište č. 127, o povolenie vjazdu do garáže z obecného
pozemku z priestoru pred požiarnou zbrojnicou.
B/ p r e d b e ž n e

súhlasí

s vybudovaním vjazdu do garáže Juraja Pullmanna z priestorov pred hasičskou zbrojnicou
t.j. z parc.č. 435 a to po prehodnotení členmi stavebnej komisie obecného úradu
Hlasovalo za: 7

proti: 0

zdržalo sa: 0

17. Záver
Týmto bodom bol program zasadnutia vyčerpaný. Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.

Ing. Ondrej Hurbanis
zástupca starostu obce
Sobotište

Zapisovateľka: Oľga Mihalisková
Overovatelia: Černek Pavol
Mgr. Libuša Orgoníková

Mgr. Dušan Horňák
starosta obce
Sobotište

