Zápisnica č. 6
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Melčice-Lieskové, konaného dňa 17.8.2007 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, Vladimír Lichner, Ing. Oľga
Nováková
Ospravedlnená : Mgr. Eva Bebjaková
Hlavná kontrolórka : Ing. Janka Hillová
Občania : Martin Hurtoň

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ing.Miroslav Matiáš.
Privítal prítomných poslancov . Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
obecného zastupiteľstva, takže je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.
Písaním zápisnice poveril : Ing. Anna Michaličková
Za overovateľov zápisnice určil : Ing. Jindřich Klier a Igor Kotásek
Predložil nasledovný program :
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa nezávislého audítora overenia účtovnej závierky za rok 2006
4. Vyhodnotenie výziev a zriadenie komisií na predaj pozemkov v lokalite
Tehelňa a výstavby bytov
5. Odpredaj pozemku pod bytovkou súp.č. 429
6. Rôzne
7. Diskusia
Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie, či má niekto návrh na doplnenie
programu. Keďže neboli žiadne pripomienky, pokračovalo sa podľa programu.
2. Kontrola plnenia uznesenia
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia
posledného zasadnutia boli splnené.
U z n e s e n i e číslo 46/07/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice – Lieskové
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení.
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3. Správa nezávislého audítora overenia účtovnej závierky za rok 2006
Starosta obce informoval poslancov o správe nezávislého audítora overenia účtovnej
závierky za rok 2006. Neboli zistené závažné nedostatky.
U z n e s e n i e číslo 47/07/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
schvaľuje
Správu nezávislého audítora overenia účtovnej závierky za rok 2006.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková,M.Adamovic,
Ing.V.Hladká,J.Hulvák,Ing.J.Klier,I.Kotásek,V.Lichner,Ing.O.Nováková

4.

Vyhodnotenie výziev a zriadenie komisií na predaj pozemkov v lokalite
Tehelňa a výstavby bytov

Žiadosti na predaj pozemkov v lokalite Tehelňa na základe výzvy a výstavby bytov v
záhrade bývalej MŠ.
Na zverejnenú výzvu pre záujemcov o byty do osobného vlastníctva mal záujem len jeden
občan. Preto sa uvedená výzva zverejní v okolitých obciach a v regionálnej tlači.
U z n e s e n i e číslo 48/07/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
sc hvaľuje
5 členov do výberovej komisie na predaj pozemkov
v lokalite Tehelňa v zložení: Ing. Hladká, Ing. Michaličková,
p. Kotásek, Adamovic, Adaška
žiada
písomne osloviť žiadateľov, ktorí na Obecný úrad odovzdali žiadosť o kúpu
stavebného pozemku v lokalite Tehelňa pred „Výzvou“, aby potvrdili záujem
za podmienok, ktoré boli uverejnené vo „Výzve“
Komisia pripraví návrh podmienok pre výber uchádzačov o kúpu pozemku
v lokalite Tehelňa a vykoná výber.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková,M.Adamovic,
Ing.V.Hladká,J.Hulvák,Ing.J.Klier,I.Kotásek,V.Lichner,Ing.O.Nováková
5. Odpredaj pozemku pod bytovkou súp.č. 429
Žiadosť vlastníkov bytov 6 b.j. č. 429 o odkúpenie pozemku pod bytovkou v k.ú.
Zemianske Lieskové p.č.371/40.

U z n e s e n i e číslo 49/07/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
schvaľuje
odpredaj pozemku pod bytovkou súp.č. 429, par.č. 371 / 40 v k.ú.
Zemianske Lieskové o výmere 602 m2 za 200 Sk / m2.
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Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková,M.Adamovic,
Ing.V.Hladká,J.Hulvák,Ing.J.Klier,I.Kotásek,V.Lichner,Ing.O.Nováková

6 . Rôzne
a/ Výstavba bytov do osobného vlastníctva v záhrade bývalej MŠ – žiadosť firmy STAFIS
U z n e s e n i e číslo 50/07/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
schvaľuje
odpredaj pozemku fy STAFIS o výmere 434 m2 par.č.10 k.ú. Melčice
na výstavbu bytového domu do 2 rokov za 300 Sk / m2. V prípade nesplnenia podmienky
budú vyvodené sankcie, ktoré budú zakotvené v kúpno-predajnej zmluve.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková,M.Adamovic,
Ing.V.Hladká,J.Hulvák,I.Kotásek,V.Lichner,
Zdržali sa hlasovania : Ing.J.Klier, Ing.O.Nováková
Ing. Klier - osloví Jednotu dôchodcov z časti Melčice, aby pripravili konkrétne požiadavky
na úpravu cintorína a tieto predložili starostovi obce
- treba upozorniť občanov rozhlasom , aby nerobili neporiadok na zastávkach
p. Lichner - požiadal o používanie bočného vchodu v kultúrnom dome pre rozhodcov
počas futbalových zápasov
TJ Družstevník Melčice-Lieskové majú poslať žiadosť na kultúrnu komisiu s konkrétnymi
požiadavkami.
p. Kotásek – požiadal o natretie dvier na kultúrnom dome
p. Procházka požiadal o odstránenie autobusovej zástavky pri bytovom dome č. 341
Starosta obce písomne oznámi p. Procházkovi, že jeho požiadavka sa bude riešiť na
základe vyjadrenia ostatných nájomníkov bytovky č. 341.

Ing. Miroslav Matiáš
starosta obce

Overovatelia : Ing. Jindřich Klier

Igor Kotásek

Zapísala : Ing. Michaličková Anna

