Uznesenie č.100/2012
z 12.zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 25. mája 2012
K programovému bodu č.1 – Otvorenie

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Program rokovania podľa pozvánky
Hlasovanie za: 3 (Ing. Varga, Fülöp, Szénási)
Proti: 0
zdržal sa: 0
2. Na základe súhlasu všetkých prítomných uskutočnenie rokovania obecného zastupiteľstva
v jazyku maďarskom
Hlasovanie za: 3
Proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r.
starostka obce

Uznesenie č.101/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 9. mája 2012
K programovému bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ottó Varga, Tibor Fülöp, Ján Szénási
Hlasovanie za: 3
Proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r.
starostka obce

Uznesenie č.102/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 25. mája 2012
K programovému bodu č. 4 - Prejednanie a schválenie predaja pozemku obce v rozlohe 41 m2

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Zverejnenie zámeru Obce Dedina Mládeže na odpredaj pozemku v zmysle ustanovenia §
9a) ods. 8 bod e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení na webovej
stránke a úradnej tabuli obce dňom 10. mája 2012
Hlasovanie za: 3
Proti: 0
zdržal sa: 0

B. Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4
bod a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení s počtom
3 hlasov členov obecného zastupiteľstva, čo predstavuje 3/5 väčšinu
všetkých členov obecného zastupiteľstva schvaľuje
1. Odpredaj pozemku odčleneného geometrickým plánom č.35049171-143/2011 zo dňa
03.10.2011 z parcely číslom reg. „C-KN“ - 192/1 diel 1 v k.ú. obce Dedina Mládeže, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2 s tým, že predmetný pozemok sa
včlení do parcely číslo reg. „C-KN“ 192/2 v k.ú. obce Dedina Mládeže vedenej na LV č.2945
v zmysle ustanovenia 9a) ods. 8 bod e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pre Ing.
Miroslav Čapkovič, PhD., bytom Kolárovo, Partizánska 1136/11 a manž. Katarína
Čapkovičová, rod. Kucserová, bytom Kolárovo, Bratislavská 39 za cenu 3,65 €/m2, s tým, že
kupujúci na vlastné náklady vyhotoví návrh kúpnej zmluvy, kúpnu cenu zaplatí pri podpise
zmluvy v hotovosti do pokladne obce, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá na
príslušnú správu katastra po zaplatení kúpnej ceny v plnej výške, a znáša aj správne poplatky
spojené s týmto úkonom. Predávajúci vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie písomné
potvrdenie o zverejnení zmluvy.
Hlasovanie za: 3
Proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r.
starostka obce

Uznesenie č.103/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 25. mája 2012
K programovému bodu č. 5 - Organizačné

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Spôsob prenájmu časti parcely registra „E-KN“ číslo 833 vo výmere 30 m2 označenú na
situačnom pláne, ktorá bude tvoriť prílohu Nájomnej zmluvy, na účel vybudovania zjazdu
pre malé plavidlá za celkovú cenu 1,-€ na rok, v súlade s ustanovením čl.18 odsek 4 bod c)
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládežeč.1/2011 Zásady nakladania
a hospodárenia s majetkom Obce Dedina Mládeže pre žiadateľa, Marcela Tušku, bytom
Mičurínova 13, 946 03 Dedina Mládeže
2. Uzatvorenie zmluvy o externom manažmente s dodávateľom Beata Volšíková, sídlo
Andovce č.203, 941 23 Andovce, IČO: 41761952 na zabezpečenie externého manažmentu
projektu, ktorý bude predložený v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR
Hlasovanie za: 3
Proti: 0
zdržal sa: 0

B. Ukladá
Obecnému úradu
1. Zverejniť zámer Obce Dedina Mládeže na prenájom časti pozemku s parcelným číslom
reg.“E-KN“ číslo 833 v k.ú. obce Dedina Mládeže, druh pozemku trvalé trávnaté porasty
o výmere 30 m2 vedenej na LV č.1389 v zmysle ustanovenia § 9a) ods.8 bod e) zákona SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení na webovej stránke a úradnej tabuli obce odo
dňa 28.05.2012, cena prenájmu 1,-€/rok..
Hlasovanie za: 3
Proti: 0
zdržal sa: 0

Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r.
starostka obce

