
Uznesenie č. 3/2009 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čechynciach 

dňa 17.4.2009 
 

 

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 stretnutí s bývalými vlastníkmi, ktorí mali pozemky v lokalite 

priemyselného parku, 

c) informácie o verejnom zhromaždení občanov, 

d) informácie o výstavbe infraštruktúry v lokalite Krátke, 

e) informácie o stretnutí starostov obcí Regionálneho združenia podzoborských obcí 

ohľadom celookresných osláv sv. Štefana 

 

2. s c h v a ľ u j e : 

 

a) odkúpiť spoluvlastnícky podiel 13/18-in parc.č. 1680/1 vedenú na LV č. 1479 

a parc.č. 1680/2 vedenú na LV č. 1577 v kat.úz. Čechynce od manželov Csámpai 

Alexandra a manž. Márie, rod. Brathovej, obaja bytom Čechynce, Cirkevná 304/22 

v celosti za cenu 1,68 €/m2 (50,-Sk/m2) a a zaplatiť im náklady spojené 

s vytýčením uvedených parciel vo výške 232,40 €, 

b) že obec uhradí všetky náklady spojené s prevodom horeuvedených parciel, 

c) po zavkladovaní uvedených parciel obec stiahne žalobu, ktorú podala ohľadom 

uplatnenia predkupného práva a uhradí náklady spojené s podaním žaloby, 

d) nariadiť Hajdu Patrikovi presadiť tuje vedľa rodinného domu p. Foltínovej, 

súp.číslo 206 do 30.4.2009, nakoľko stromy ohrozujú statiku stavby. Ďalej 

upozorňuje Hajdu Patrika, že v prípade vzniknutia škody na uvedenom rodinnom 

dome, ktorá by vznikla z dôvodu vysadených tují, vlastník bude žiadať náhradu 

škody a s uvedeným nariadením poslať mu  statický posudok stavby, 

e) umiestnenie volebných plagátov pre voľby do Európskeho parlamentu na betónové 

skruže pri dolnej autobusovej zastávke v zmysle platného VZN Obce Čechynce č. 

2/2006 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej 

kampane, 

f) pozvať hostí z družobných obcí Királyszentistván a Vilonya v dňoch 24.-26.júla 

2009 s nasledovným programom: návšteva Bratislavy a cestou domov z Bratislavy 

zabezpečiť kúpanie na termálnom kúpalisku, 

g) aby obec objednala autobus na výlet s hosťami z Maďarska pre našich občanov 

s tým, že obec uhradí dopravu a vstupné na kúpalisko a ostatné náklady spojené 

s výletom si uhradí účastník sám, 
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h) úpravu rozpočtu na rok 2009, 

i) návrh nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov firme Agile 

s.r.o. Malý Cetín za 70,-€/ha, 

j) spolufinancovanie projektu stavby „Likvidácia bývalej skládky TKO“ vo výške 

5% z celkových nákladov podľa zmluvy o dielo, 

k) zakúpiť materiál do 500,-€ na opravu ciest vo vinici. 

 

3. z a m i e t a : 

zakúpiť leteckú mapu obce. 

 

 

 

 

V Čechynciach 17.4.2009 

 

 

 

Vendelín Száraz 

     Starosta Obce Čechynce 

 

             

 


