
Uznesenie č. 1/2010 

zo zasadnutia Obecného zatupiteľstva v Čechynciach 

zo dňa 12.2.2010 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čechynciach: 

 

1.b e r i e    n a    v e d o m i e : 

   a) informácie o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

   b) informácie o výstavbe infraštruktúry v lokalite Krátke, 

   c) informácie o podanej žiadosti na biskupský úrad ohľadom odpredaja pozemkov, 

  d) výstavbu nájomného bytového domu, 

  e) záznam kontrolórky obce z vykonanej previerky finančných prostriedkov a hospodárenia 

     s majetkom obce Čechynce za rok 2009, 

   f)prevádzkovanie Fortuna baru, 

   g) prevádzkovanie základnej školy 

 

2.s c h v a ľ u j e : 

     a) aby obec podala žiadosť o dotáciu na infraštruktúru pre Občianske združenie Rozvoj 

         s tým, že všetky náklady ako aj spolufinancovanie bude hradiť Občianske združenie 

         Rozvoj a aby vlastníci pozemkov obci darovali pozemky pod miestne komunikácie a to: 

         LV č. 1559, parc.č. 1679/150 o výmere 3285 m2, vlastníci Vendelín Száraz a manž. 

         Valéria Szárazová, obaja bytom Nitrianska ul.262/6,Čechynce v 1/2-ine a Ján Hornáček, 

         bytom Lipová ul. 168/29, Čechynce v 1/2-ine, 

         LV č. 1437, parc.č. 1679/192 o výmere 604 m2, vlastníci Vendelín Száraz a manž. 

         Valéria Szárazová, obaja bytom Nitrianska ul. 262/6, Čechynce v 1/1-ine, 

         LV č. 1329, parc.č. 1698/55 o výmere 53 m2, vlastník Miroslav Solčanský, bytom 

         Medzi Vodami 605/1, Nitra v 1/1-ine, 

         LV č. 97, parc.č. 1698/54 o výmere 51 m2, vlastník Ladislav Šimončík, bytom Lipová 

         ul. 180/53, Čechynce v 1/1-ine, 

         LV č. 1020, parc.č. 1698/53 o výmere 51 m2, vlastník Alžbeta Ižová, bytom Lúčna  

         ul. 631/2, Nitra v 1/1-ine, 

         LV č. 801, parc.č. 1698/52 o výmere 50 m2, vlastníci Štefan Csámpai a manž. 

         Helena Csámpaiová, obaja bytom Lipová ul. 182/57, Čechynce v 1/1-ine, 

         LV č. 1607, parc.č. 1698/177 o výmere 779 m2, vlastníci Ladislav Šimončík, bytom  

         Lipová ul. 180/53, Čechynce v podiele 1/8-ina, Miroslav Solčanský, bytom Medzi 

         vodami 605/1, Nitra v podiele 2/8-iny, Štefan Csámpai a manž. Helena Csámpaiová, 

         obaja bytom Lipová ul. 182/57, Čechynce v podiele 2/8-iny, Jana Urbanová, bytom  

         Golianova ul. 562/54, Nitra v podiele 2/8-iny, Adriána Hanzlíková, bytom Golianova 

         ul. 563/58, Nitra v podiele 1/16-ina, Marek Hanzlík, bytom Golianova ul. 563/58, Nitra, 

         obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie horeuvedeného daru 
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     b) poskytnúť dotácie z rozpočtu obce na rok 2010 nasledovne: 

       FC Čechynce     6 000,-€ 

 MO Csemadok       760,-€ 

 ZO Slovenského zväzu záhradkárov  1 000,-€ 

 MS Slovenského červeného kríža     165,-€ 

 Vincent Kováč – SHR      250,-€ 

 Motoklub ISKRA – Štefan Solčanský    400,-€ 

c)  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2010, 

d) – predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia OP KaHR na realizáciu projektu  

       Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Čechynce, ktorý je 

       realizovaný Obcou Čechynce, 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 

e) podať žiadosť na zhodnocovanie odpadov Opatrenie 4.2. a spolufinancovanie 

    uvedeného projektu vo výške 5% 

 

 

 

V Čechynciach 12.2.2010 

 

 

 

Vendelín Száraz 

    Starosta Obce Čechynce  


