UZNESENIE
z riadneho Obecného zastupiteľstva v Sklabini
konaného dňa 22.11.2017

Obecné zastupiteľstvo v Sklabini v zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov prijalo 22.11.2017 tieto uznesenia:

a) berie na vedomie:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

kontrolu plnenia uznesení a priebežnú bilanciu obce
presunutie príspevku pre OZ CEV Turiec na rok 2018 a zakomponovanie dotácie v celkovej výške 660,€ do rozpočtu na rok 2018
presunutie odsúhlasenia kúpno-predajnej zmluvy v lokalite Hradečnica na nasledujúce zasadnutie
informáciu o žiadosti Zorkovského spoločenstva v mene p. J. Bubicu
informáciu o kontrole RÚVZ v školskej jedálni
informáciu o ŠSD ohľadne múru na cintoríne
informáciu o stretnutí s p. Ing. Sumkom a p. Madajovou
informáciu o zmapovaní hrobových miest na miestnom cintoríne
informáciu o žiadosti SSE, a.s., o spoluprácu pri zabezpečení elektrických rozvodov v obci a odstránenie
prekážajúcich konárov, prípadne čiernych stavieb v ochrannom pásme
informáciu o separovaní odpadu na miestnom cintoríne
informáciu o nutnosti vysúťažiť v rámci Elektronického trhoviska novú zmluvu na vývoz a uloženie
komunálneho odpadu
informáciu o zmene vo vedení finančnej komisie
informáciu o parkovaní pred obecným úradom
informáciu o parkovaní v novej ulici
informáciu o probléme so stĺpom pri RD p. Langa
žiadosť o podporu FS Sklabiňa a DFS Deti spod Borinky formou zahrnutia pod obecný úrad
informáciu o koncerte Heligonica
informáciu o podujatí Stretnutie s Mikulášom
informáciu o privítaní nového roku,
informáciu o výraznom znížení normatívu na financovanie ZŠ s platnosťou od novembra 2017
informáciu o formách financovania obce

b) schvaľuje:
01/39/11/2017 Návrhovú komisiu
Obecné zastupiteľstvo určuje náplň práce komisie, a to predkladať návrhy uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného 22.11.2017
Obecné zastupiteľstvo volí členov komisie:
Prítomní poslanci na hlasovaní:
Výsledok hlasovania:
za
proti
zdržal sa
Nehlasovali:

Bc. Igora Kovačku a Jána Chmúrneho
7
7
0
0
0
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02/39/11/2017
Zmluva o prenájme pozemkov na poľnohospodárske účely v zmysle podanej žiadosti a dodatok
k zmluve o prenájme s PD SNP Sklabiňa
Prítomní poslanci na hlasovaní:
Výsledok hlasovania:
za
proti
zdržal sa
Nehlasovali:

7
7
0
0
0

03/39/11/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide
o nehnuteľnosť, ktorej je obec Sklabiňa menšinový podielový spoluvlastník s veľkosťou spoluvlastníckeho
podielu 2/18 a to:
- pozemok parcela registra KN-C č. 378/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, parcela registra
KN-C č. 376/4 ostatné plochy o výmere 28 m2, parcela registra KN-C č. 375/67 orná pôda o výmere 39 m2
zapísanej na LV č. 888, k.ú. Sklabiňa, v zmysle geometrického plánu vyhotoveného Georex, s.r.o., M.
Haľamovej 4413/11, 036 01 Martin, IČO: 44 474 458 zo dňa 20.09.2017, overeným Okresným úradom
Martin, kat. odbor dňa 27.10.2017 pod č. 1096/2017, v cene 10 EUR/m2, v prospech kupujúceho BOBČEK
Rudolf, Ing., rod. Bobček, nar. 29.12.1953, r.č. 531229/XXX, bytom Sklabiňa 109, 038 03 Sklabiňa.

Hlasovanie poslancov:
za
Denisa Martinková, Alžbeta Šupenová, Vladimír Poláček, Milan Kováč,
Bc. Igor Kovačka, Ján Chmúrny, Miroslav Kamenický
proti
0
zdržal sa
0
Nehlasovali:
0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

V Sklabini 22.11.2017

Anna Silvestrová
starostka obce
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