Zápisnica č. 5
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Melčice – Lieskové konaného dňa 22.06.2007 o
18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu
Prítomní : Ing. Miroslav Matiáš – starosta obce
Ing.Anna Michaličková, Miloš Adamovic, Ing.Viera Hladká, Jozef Hulvák, Ing. Jindřich
Klier, Igor Kotásek, Ing.Oľga Nováková
Hlavná kontrolórka obce : Ing. Janka Hillová
Občania : Ján Pelech, Dalibor Oravec, Ján Lipták
Neprítomní ospravedlnení : Mgr.Eva Bebjaková, Vladimír Lichner
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ing. Miroslav
Matiáš. Privítal prítomných poslancov a občanov obce. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov obecného zastupiteľstva, takže je uznášania schopné vo všetkých bodoch
rokovania.
Písaním zápisnice poveril : Miriam Michalcovú
Za overovateľov zápisnice určil : Jozefa Hulváka a Ing. Vieru Hladkú
Predložil nasledovný program :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2007
Predaj pozemku na výstavbu rodinných domov; Schválenie projektového zámeru výstavby
bytového domu
5. Informácia o zámene pozemku a odsúhlasenie výzvy na predaj pozemkov v lokalite Tehelňa
6. Schválenie prevádzkového poriadku pohrebísk.
Zriadenie kompostiska na cintorínoch.
7. Úprava rozpočtu na kategórii školstvo na rok 2007
8. Prenájom priestorov v správe obce
9. Rôzne
10. Diskusia

Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie, či má niekto návrh na doplnenie programu.
Nakoľko nik nevyslovil žiadne pripomienky k programu, pokračovalo sa podľa predloženej
pozvánky.
2. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia z posledného
zasadnutia boli splnené.
U z n e s e n i e číslo 38/07/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení.
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3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2007
Hlavná kontrolórka obce Ing. Janka Hillová predložila plán kontrolnej činnosti na 2. polrok
2007.
U z n e s e n i e číslo 39/07/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na 2. polrok 2007
poveruje
hlavného kontrolóra obce vykonať kontrolu
− TJ Družstevník Melčice – Lieskové do konca 7/2007
− obecného podniku do konca 9/2007
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková,M.Adamovic,
Ing.V.Hladká,J.Hulvák,Ing.J.Klier,I.Kotásek,
Ing.O.Nováková
4. Predaj pozemku na výstavbu rodinných domov; Schválenie projektového zámeru výstavby
bytového domu
a/ Ing.Jaroslav Repta ul. Dr.St.Osuského 522/6 Brezová pod Bradlom – Žiadosť o odkúpenie
obecného pozemku
U z n e s e n i e číslo 40/07/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
schvaľuje
odpredaj časti parcely č. 254/2 k.ú. Melčice za
účelom prístupu na stavebný pozemok po prehodnotení
stavebnou komisiou za cenu od 200,- do 300,- Sk/m2.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková,M.Adamovic,
Ing.V.Hladká,J.Hulvák,I.Kotásek,Ing.O.Nováková
Zdržal sa: Ing.J.Klier

b/ Starosta obce predniesol návrh výstavby bytov v záhrade bývalej MŠ
U z n e s e n i e číslo 41/07/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
schvaľuje
− projektový zámer I. etapy výstavby 12 bytového domu do osobného
vlastníctva v lokalite záhrady bývalej Materskej školy Melčice-Lieskové
−

−

zverejnenie výzvy na obsadenie 12 bytového domu a oboznámenie
potencionálnym záujemcom o uzatváraní zmluvy o budúcej zmluvy

zámer o odkúpenie parcely č. 11 k.ú. Melčice od Slovenského pozemkového
fondu.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková,M.Adamovic,
Ing.V.Hladká,J.Hulvák,Ing.J.Klier,I.Kotásek,
Ing.O.Nováková
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5. Informácia o zámene pozemku a odsúhlasenie výzvy na predaj pozemkov v lokalite Tehelňa
Starosta obce informoval poslancov o zámene pozemku v lokalite Tehelňa.
U z n e s e n i e číslo 42/07/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
berie na vedomie
informáciu o zámene pozemku v lokalite Tehelňa
schvaľuje
zverejnenie výzvy na odpredaj pozemkov v lokalite
Tehelňa s obmedzeniami
− do 2 rokov skolaudovať
− je potrebné predložiť 5 stavebných povolení
Pri nesplnení týchto podmienok budú sankciovaní.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková,M.Adamovic,
Ing.V.Hladká,J.Hulvák,Ing.J.Klier,I.Kotásek,
Ing.O.Nováková
6. Schválenie prevádzkového poriadku pohrebísk. Zriadenie kompostiska na cintorínoch.
U z n e s e n i e číslo 43/07/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
schvaľuje
− prevádzkový poriadok pohrebísk s tlecou dobou 20 rokov
s poplatkom za každý hrob 1 000,- Sk
berie na vedomie
− informáciu o zriadení kompostiska na cintorínoch.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková,M.Adamovic,
Ing.V.Hladká,J.Hulvák,I.Kotásek,Ing.O.Nováková
Zdržal sa: Ing.J.Klier
7. Úprava rozpočtu na kategórii školstvo na rok 2007
U z n e s e n i e číslo 44/07/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
schvaľuje
úpravu rozpočtu školstva na rok 2007 podľa
predloženého materiálu.
Hlasovanie za : Ing.A.Michaličková,M.Adamovic,
Ing.V.Hladká,J.Hulvák,Ing.J.Klier,I.Kotásek,
Ing.O.Nováková
8. Prenájom priestorov v správe obce - Dalibor Oravec Melčice – Lieskové 308 – Žiadosť o
prenájom časti dielne v Tehelni
U z n e s e n i e číslo 45/07/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
schvaľuje
prenájom priestorov v Tehelni Daliborovi Oravcovi
Melčice-Lieskové 308 za sumu 1 000,- Sk/ročne na dobu
5 rokov pri predčasnom skončení nájmu zaplatí prenajímateľ
adekvátnu čiastku nákladov.
Hlasovanie za :Ing.A.Michaličková,M.Adamovic,
Ing.V.Hladká,J.Hulvák,Ing.J.Klier,I.Kotásek,
Ing.O.Nováková

4
9. Rôzne
−
−
−
−

Informácia o nájomných bytoch nad Lekárňou
Informácia o www.stránke obce
Oprava cesty dolný koniec
Predaj pohľadávok

Nakoľko program bol vyčerpaný, starosta ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.

Ing. Miroslav Matiáš
starosta obce

Overovatelia :
Jozef Hulvák
Ing. Viera Hladká
Zapísala : Miriam Michalcová

