
Uznesenie č. 1/2009 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čechynciach 

dňa 19.2.2009 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čechynciach 

 

1.berie na vedomie: 

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

b) informácie o podaných žiadostiach o dotácie, 

c) záznam hlavnej kontrolórky obce z vykonanej previerky finančných prostriedkov 

a hospodárenia s majetkom obce Čechynce za rok 2008, 

d) návrh p. Vencela Németha na vysporiadanie vlastníckych práv, 

e) informácie o užívaní obecného auta Renault Megane, 

f) informácie o podanej žiadosti na Biskupský úrad v Nitre,  

g) petíciu občanov proti oploteniu pozemku manželov Csámpaiových vedľa kostola 

 

2. schvaľuje: 

a) program zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.2.2009, 

b) nájomné za prenájom kultúrneho domu nasledovne: 

    schôdze poriadané spoločenskými organizáciami obce    zdarma 

    prenájom inej organizácii      6,- €/hod.(180,75 Sk/hod.)  

      - krátkodobé podujatia, kultúrne      

      - kultúrne podujatia 

      - predajná akcia 

      - reklamná akcia a pod. 

   svadba – naši občania (piatok a sobota)    60,- € (1807,56 Sk) 

                     + cena spotrebovanej energie  

    cudzí občania (piatok a sobota)   75,- € (2259,45 Sk) 

            + cena spotrebovanej energie 

         nedeľa       16,60 € (500,09Sk) 

  tanečné zábavy alebo diskotéky     33,- € (994,15 Sk) 

  životné jubileá – naši občania     25,- € (753,15 Sk) 

                                 + cena spotrebovanej energie 

             cudzí občania     40,- € (1205,04 Sk) 

           + cena spotrebovanej energie 

  kary –  ak sa nevarí       zdarma  

       ak sa varí       10,- € (301,26 Sk) 

c)poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase  1,-€/jedno vyhlásenie 

d) plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2009, 
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e) odpísať firme Slovizol s.r.o. Nitra resp. jeho právnemu zástupcovi  ohľadom pozemkov 

    v lokalite priemyselného parku, ktoré Obec Čechynce firme Slovizol s.r.o. Nitra odpredala 

    za  účelom  výstavby  výrobnej  haly,  ktorej  výstavba  na  základe  uznesenia  obecného  

   zastupiteľstva bola pozastavená. Na základe listu právneho zástupcu firmy Slovizol s.r.o 

   Nitra JUDr. Petra Koscelanského, Obecné zastupiteľstvo v Čechynciach navrhuje náhradné 

   riešenie a to: 

   I. vrátiť pozemok obci za obstarávaciu cenu plus nevyhnutné a dokázateľné náklady 

      spojené s prípravnými a projektovými prácami pre priemyselný park, 

   II. obec dá súhlas na zmenu funkčného využitia pozemkov v lokalite priemyselného parku 

     za  podmienok  ak  firma  Slovizol  s.r.o.  vybuduje  na  vlastné  náklady  kompletnú  

     infraštruktúru miestnu komunikáciu, kanalizáciu, vodovod, plyn, elektriku na pozemkoch 

     v jeho vlastníctve a na pozemkoch vo vlastníctve obce ako je vyznačené na snímke 

     z katastrálnej mapy a bezplatne odovzdá uvedenú infraštruktúru do vlastníctva obce 

     a odpredať stavebný pozemok pôvodným vlastníkom na ich požiadanie za obstarávaciu 

     cenu + cenu spojenú, ktorá bola vynaložená na vybudovanie infraštruktúry v prepočte na 

     m2 na všetky stavebné pozemky, 

f)vyplatiť pôvodných vlastníkov pozemkov pod futbalovým ihriskom po 33 centov za m2 

   pozemku, 

g) doplatiť FC Čechynce na činnosť za rok 2008  1 460,-€, 

h) zakúpiť kosačku do cca 6 600,-€, 

i) zvýšiť poplatok za školský klub na 2,-€/mesiac 

j) vytvorenie stavebných pozemkov podľa predloženej žiadosti Šimončík Ladislava, Csámpai 

   Štefana, Ižovej Alžbety a Solčanský Miroslava, 

k) príspevok na činnosť na rok 2009: 

   - FC Čechynce vo výške 5 975,-€ 

   - MS Slovenského červeného kríža Čechynce vo výške 100,-€ 

   - Vincentovi Kováčovi – SHR vo výške 200,-€ 

   - Motoklub Iskra – Štefanovi Solčanskému vo výške 300,-€ 

   - SZZ – Vinohradnícky spolok Čechynce vo výške 700,-€ 

   - MO Csemadok Čechynce vo výške 700,-€ 

l) zvolať verejné zhromaždenie občanov na 15.3.2009 o 15.00 hod. 

m) vyhovieť  žiadosti  Kristiána Šubu o zníženie sumy nájomného Fortuna baru zo sumy 

   5000,-Sk, t.j. 165,96 € na 2500,-Sk, t.j. 82,98 € = 83,-€, 

n) odkúpiť CD s názvom „Kluka Margit dalkincse“ v počte 100 ks za 400,-€, 

o) ponúknuť za leteckú mapu 200,-€ a maximálne 300,-€, 

p) pripraviť projekty na uzatvorenie skládky TKO. 

 

 

V Čechynciach 19.2.2009 

 

Vendelín Száraz 

    Starosta Obce Čechynce 


