U z n e s e n i e,
všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch, konaného dňa 24. júna 2013
3. bod
Schválenie programu rokovania

Uznesenie

číslo: 51/2013-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
návrh na schválenie programu rokovania,
schvaľuje
program rokovania 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

Prítomnosť/kvórum: 6 / 4
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 6 / 0 / 0

V Žitavanoch, dňa 24. 6. 2013

Juraj Obert, v. r.
starosta
obce Žitavany

U z n e s e n i e,
všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch, konaného dňa 24. júna 2013
5. bod
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (Západoslovenská distribučná, a. s.)
Uznesenie
číslo: 52/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany, a to:
- novovytvoreného pozemku parc. č. 135/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2,
oddeleného geometrickým plánom č. 42/2013, vyhotoviteľ Tibor Drienovský Geodetická
odborná kancelária, Jedľové Kostoľany 476, 951 96, IČO: 34 392 301, overeného Správou
katastra Zlaté Moravce dňa 3. 6. 2013 pod číslom 208/2013, od pozemku parcela reg. C-KN
parc. číslo 135/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 824 m2 a parc. číslo 135/6 – záhrada
o výmere 140 m2 v katastrálnom území Kňažice, obec Žitavany, zapísaného na LV č. 1;
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Žitavany, a to:
- novovytvoreného pozemku parc. č. 135/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2
oddeleného geometrickým plánom č. 42/2013, vyhotoviteľ Tibor Drienovský Geodetická
odborná kancelária Jedľové Kostoľany 476, 951 96, IČO: 34 392 301, overeného Správou
katastra Zlaté Moravce dňa 3. 6. 2013 pod číslom 208/2013, od pozemku parcela reg. C.-KN
parc. číslo 135/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 824 m2 a parc. číslo 135/6 – záhrada
o výmere 140 m2 v katastrálnom území Kňažice, obec Žitavany, zapísaného na LV č. 1;
do výlučného vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO 36 361 518, zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou
Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 35 823 551;
za kúpnu cenu 100,- €, slovom jedensto eur;
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu verejného záujmu – vybudovania
transformačnej stanice na pozemku parc. č. 135/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 25
m2 ako súčasť elektroenergetických stavieb a zariadení inžinierskej stavby „Žitavany-2x9b. j.
– VN, TS a NN“;
ukladá
OcÚ:
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia;
určuje
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31. 8. 2013
Prítomnosť/kvórum: 6 / 6
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 6 / 0 / 0
V Žitavanoch, dňa 24. 6. 2013

Juraj Obert, v. r.
starosta obce Žitavany

U z n e s e n i e,
všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch, konaného dňa 24. júna 2013
6. bod
Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Žitavany na roky 2013 2018

Uznesenie

číslo: 53/2013-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
prerokovalo
návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Žitavany na roky 2013 –
2018,
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Žitavany na roky 2013 – 2018,
žiada
Obecný úrad Žitavany
o zverejnenie Komunitného plánu spôsobom v obci obvyklým.

Prítomnosť/kvórum: 6 / 4
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 6/ 0 / 0

V Žitavanoch, dňa 24. 6. 2013

Juraj Obert, v. r.
starosta obce Žitavany

U z n e s e n i e,
všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch, konaného dňa 24. júna 2013
7. bod
Návrh „Záverečného účtu obce Žitavany za rok 2012“

Uznesenie

číslo: 54/2013-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch

prerokovalo
návrh „Záverečného účtu obce Žitavany za rok 2012“,
schvaľuje
„Záverečný účet obce Žitavany za rok 2012“ bez výhrad,
u k l a d á:
obecnému kontrolórovi vypracovať stanovisko k záverečnému účtu obce Žitavany za rok
2012 do 24. 9. 2013.

Prítomnosť/kvórum: 6 / 4
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 6 / 0 / 0

V Žitavanoch, dňa 24. 6. 2013

Juraj Obert, v. r.
starosta obce Žitavany

