
Zápisnica č. 7 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Melčice – Lieskové, konaného dňa 25.11.2010 
o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu

Prítomní : Ing. Miroslav Matiáš

      Ing .Anna Michaličková,  Ing. Viera Hladká,  Jozef Hulvák, Igor Kotásek,
      Ing. Oľga Nováková, Ľubomír Plesnivý

      Ing. Viera Šebeňová – hlavná kontrolórka

Občania :   Martina Otáhalová, Gabriela Višňovská, Ján Višňovský

Neprítomní : Miloš Adamovic, Mgr. Eva Bebjaková, Vladimír Lichner

Na základe žiadosti poslancov obecného zastupiteľstva starosta obce podľa § 12 odsek 1 zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolal mimoriadne obecné zastupiteľstvo.

Písaním zápisnice poveril : Evu Plesnivú

Za overovateľov určil : Jozefa Hulváka a Igora Kotáska

Predložil nasledovný program :

1) Prenájom „predajne potravín v časti Melčice-Dolina“

Predsedníčka finančnej komisie predložila návrh o doplnenie bodu programu 2) Rôzne. Starosta 
obce dal hlasovať o doplnenie bodu programu.
Hlasovanie :
Za        :  Ing.A.Michaličková, Ing.V.Hladká, J.Hulvák,

          I.Kotásek, Ing.O.Nováková, Ľ.Plesnivý
Proti        :  0
Zdržal sa    :  0

1. Prenájom „predajne potravín v časti Melčice-Dolina“  .

Na  základe  uznesenia  číslo  50/10/OZ  bola  vypísaná  výzva  na  internete  a  vývesných 
tabuliach  v  obci  na  predkladanie  ponúk  do  23.11.2010   o  prenájom  nebytových  priestorov 
Pohostinstva  Melčice-Dolina  483.  Žiadosť  o  prenájom  dňa  19.11.2010  predložila  jediná 
záujemkyňa  p.  Višňovská,  ktorá   poslancov  na  mimoriadnom  zasadnutí  informovala  o 
podnikateľskom pláne.

U z n e s e n i e  57/10/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové 
s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v časti obce Melčice-Dolina súp.č. 483
za účelom prevádzkovania „Pohostinstva“ od 01.01.2011 na dobu určitú
do 31.12.2013 p. Gabriele Višňovskej bytom Melčice-Lieskové 89.
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Hlasovanie :
Za        :  Ing.A.Michaličková, Ing.V.Hladká, J.Hulvák,

          I.Kotásek, Ing.O.Nováková, Ľ.Plesnivý
Proti        :  0
Zdržal sa    :  0

2) Rôzne  

2.1.   Predsedníčka  finančnej  komisie  informovala,  že   p.  Otáhalová,  si  ešte  nevysporiadala 
platby za nájomné nebytových priestorov za  rok 2010. Finančná komisia navrhuje vypočítať 
penále za oneskorené platby.  Poslanci  navrhli,  že ak si  do 26.11.2010 vysporiada platby za 
nájomné, nebudú sa jej účtovať penále za oneskorené platby.

2.2.   Predsedníčka finančnej komisie ďalej informovala, že aj p. Spačková nemá vysporiadané 
platby za nájomné nebytových priestorov a zálohové platby za energie v „Svadobke“ za rok 
2010 a za rok 2009 platby za energie. Je potrebné p. Spačkovej oznámiť, že ak si do 29.11.2010 
uhradí všetky platby nebudú sa jej účtovať penále za oneskorené platby. 

2.3.    Informácia finančnej komisie o plnení uznesenia číslo 42/10/OZ – odsúhlasenie úhrad 
faktúr finančnou komisiou.

2.4.   Predseda  stavebnej  komisie  podľa  uznesenia  číslo  55/10/OZ  predložil  od  firmy 
EKOSTAVSOL Drietoma dodatok k zmluve o dielo číslo 10/2010 za opravu a rekonštrukciu 
časti potoka v časti Zemianske Lieskové za navýšené práce oproti ponuke. Stavebná komisia 
doporučila, aby bol doložený stavebný denník.

2.5.    Ing.Nováková  podľa  uznesenia  číslo  56/10/OZ  žiada  zverejniť  na  internet  doklady 
účastníkov  výberových  konaní  na  opravu  strechy,  rekonštrukcie  potoka,  zavedenia 
bezdrôtového rozhlasu na Doline.

Nakoľko program bol vyčerpaný, starosta obce ukončil rokovanie mimoriadne zasadnutie 
obecného zastupiteľstva.

Ing. Miroslav Matiáš
       starosta obce

Overovatelia :

Jozef Hulvák

Igor Kotásek

Zapísala : Eva Plesnivá


