Uznesenia zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného 02. septembra 2021

Uznesenie č. 205/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Červený Hrádok v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program rokovania riadneho 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.09.2021
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Prejednanie rekonštrukcie budovy školskej jedálne, rozšírenie kapacity materskej školy
5. Opätovné prerokovanie odkúpenia pozemkov Ing. Bohumíra Šabíka
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenia, schválenie uznesení
8. Diskusia
9. Záver
Hlasovanie:
za: 4 - Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle,P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
súhlasí
Mgr. Miroslav Kráľ
starosta obce

podpis: podpísané elektronicky
dňa 10.09.2021

Uznesenie č. 206/2021
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Hrádku v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje
Návrhová komisia :
Ing. Milan Brisuda, Bc. Simona Tomovičová
Overovatelia zápisnice :
Ing. Patrik Füle, Peter Martinkovič
Zapisovateľka:
Bc. Simona Tomovičová
Hlasovanie:
za: 4 - Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
súhlasí
Mgr. Miroslav Kráľ
starosta obce

podpis: podpísané elektronicky
dňa 10.09.2021

Uznesenie č. 207/2021
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Hrádku
berie na vedomie
informáciu zástupcu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho 16.zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za: 4 - Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
súhlasí
Mgr. Miroslav Kráľ
starosta obce

podpis: podpísané elektronicky
dňa 10.09.2021

Uznesenie č. 208/2021
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Hrádku
berie na vedomie
mailovú informáciu od starostu obce, zo dňa 1.9.2021, že dňa 31.8.2021 oslovil projektanta na
vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity materskej školy.
Hlasovanie:
za: 4 - Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
Nesúhlasím, obecné zastupiteľstvo sa môže zaoberať len oficiálnymi dokumentami, nie
mailovou komunikáciou.
nesúhlasí
Mgr. Miroslav Kráľ
starosta obce

UZNESENIE NEPODPÍSANÉ.
dňa 10.09.2021

Uznesenie č. 209/2021
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Hrádku
schvaľuje
po opätovnom prerokovaní o odkúpení pozemkov od žiadateľa Ing. Bohumíra Šabíka zámer v
súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, na predaj nehnuteľností:
- parcela registra „C“ č. 1263/3 o výmere 397 m 2, druh pozemku ostatná plocha zapísaná na LV
574, katastrálne územie Červený Hrádok

- parcela registra „C“ č. 1263/4 o výmere 238 m 2, druh pozemku ostatná plocha zapísaná na LV
574, katastrálne územie Červený Hrádok.
Ďalej žiada o odkúpenie

nasledovných novonavrhovaných

parciel odčlenených podľa GP z

parcely registra „E“ č. 1263 o výmere 1454 m2, druh pozemku trvalý trávny porast (ďalej TTP)
zapísanej na LV 574, katastrálne územie Červený Hrádok:
-parcela registra „C“ č. 1263/6 o výmere 17 m2 - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorá
po zapísaní GP vznikne z parcely č. 1263/2 parcela registra „C“ druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie
-parcela registra „C“ č. 1263/7, o výmere 165 m2 - druh pozemku TTP, ktorá po zapísaní GP
vznikne z parcely č. 1263/1 parcela registra „C“ druh pozemku TTP
- parcela registra „C“ č. 1263/8, o výmere 1128 m 2 - druh pozemku TTP, ktorá po zapísaní GP
vznikne z parcely č. 1263/5 parcela registra „C“ druh pozemku TTP
podľa návrhu geometrického plánu č. 34283181-109/2020, ktorý vyhotovil Ing. Pavel LaukoGeodetická kancelária, Narcisová 2942/2, 934 01 Levice
pre Ing. Bohumír Šabík, rod. Šabík, nar. 01.02.1973, trvale bytom Červený Hrádok č. 30.
Predaj sa uskutoční formou osobitného zreteľa, priľahlá plocha pozemku svojim umiestnením a
využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou žiadateľa. Predajná cena pozemku je 1,32 EUR/m 2.
Celkovo sa jedná o výmeru 1945 m2. Pozemky budú odpredané za celkovú sumu 2 567,40 EUR.
Hlasovanie:
za: 4 - Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
Nesúhlasím, nakoľko uvedené pozemky sa nemôžu predať z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Vec postúpená na Prokuratúru SR.
nesúhlasí
Mgr. Miroslav Kráľ
starosta obce

UZNESENIE NEPODPÍSANÉ.
dňa 10.09.2021

Uznesenie č. 210/2021
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Hrádku
berie na vedomie
nárok o kompenzáciu nákladov pri rekonštrukcii schodiska obecnej budovy
Hlasovanie:
za: 3 - Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, P. Martinkovič
proti: 0
zdržali sa: 1 Bc. S. Tomovičová
Nesúhlasím. Žiadosti, sťažnosti je kompetentná prijímať len obec Červený Hrádok v
podateľni obecného úradu. Zástupca starostu nemá kompetenciu na preberanie spisovej
dokumentácie. Vec postúpená na Prokuratúru SR.
nesúhlasí
Mgr. Miroslav Kráľ
starosta obce

UZNESENIE NEPODPÍSANÉ.
dňa 10.09.2021

