Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Šamudovcicah

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v ŠAMUDOVCIACH
konaného dňa 16.7.2013
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Prejednanie návrhu zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku
obce s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Prejednanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok pod PČS v rámci
stavby „Tlaková kanalizácia Šamudovce- 1. stavba“
Prejednanie návrhu zmluvy o postúpení práv investora na stavbu „Tlaková
kanalizácia Šamudovce – 1. stavba
Závery z rokovania OZ
Záver

Bod č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Vladimír Paulov,
ktorý privítal prítomných poslancov OZ. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci
siedmi poslanci OZ, zasadnutie je uznášania schopné a môže pokračovať. Oboznámil ich
s programom rokovania, za ktorý dal hlasovať. Za predložený program hlasovalo všetkých
sedem prítomných poslancov OZ, nikto z prítomných nebol proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
Záver hlasovania: Program zasadnutia OZ bol schválený siedmimi prítomnými poslancami
OZ.
Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov zápisnice p. Vlastu
Pavlovú a p. Jaroslava Kančiho.
Bod č. 3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol, aby návrhová a mandátová komisia pracovala v tomto zložení:
pani Ing. Dzetkuličová, pán Maroš Lebeda. O predloženom návrhu dal hlasovať.
Za predložený návrh hlasovalo sedem prítomných poslancov OZ, nikto z prítomných nebol
proti a nikto sa hlasovania nezdržal.
Záver hlasovania: Do návrhovej a volebnej komisie boli zvolení:
p. Ing. Dzetkuličová, p. Maroš Lebeda.
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Bod č. 4 - Prejednanie návrhu zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy
majetku obce s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Starosta obce predložil na prejednanie návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o výkone
správy majetku (prevádzkovaní majetku obce ) s Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s., ktorej predmetom a účelom je dohoda o spôsobe a podmienkach prevzatia
výkonu správy majetku obce , spočívajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku
vlastníka – miestnych rozvodov verejnej kanalizácie v obci Šamudovce – Výtlačné potrubie
„V1“ od km 0,095 – po km 3,276 v účtovnej hodnote 408.990 € a podstatných náležitosti
zmluvy Výtlačné potrubie „V1“ od km 0,095 – po km 3,276 a NN prípojka k prečerpávacej
stanici v dĺžke 59 m, odbornou organizáciou Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Vyzval poslancov, aby sa vyjadrili a predložili pripomienky k predmetnému návrhu
zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o výkone správy majetku obce s VVS, a.s.. Nikto z
prítomných poslancov OZ k uvedenému návrhu menal žiadne pripomienky, ani doplňujúce
návrhy. Starosta dal hlasovať, kto je za predložený návrh zmluvy budúceho zverenia majetku
obce – Výtlačné potrubie „V1“ od km 0,095 po km 3,276 v účtovnej hodnote 408.990 € a
a podstatných náležitosti zmluvy Výtlačné potrubie „V1“ od km 0,095 – po km 3,276 a NN
prípojka k prečerpávacej stanici v dĺžke 59 m do správy pre VVS, a.s.
Za predložený návrh hlasovalo sedem prítomných poslancov OZ, nikto z prítomných nebol
proti a nikto sa hlasovania nezdržal.
Záver hlasovania: OZ predložený návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy
majetku obce s VVS, a.s. prerokovalo bez pripomienok a siedmimi hlasmi schválilo budúce
zverenie majetku obce – Výtlačné potrubie „V1“ od km 0,095 – po km 3,276 v účtovnej
hodnote 408.990 € a podstatné náležitosti zmluvy - NN prípojku k prečerpávacej stanici v
dĺžke 59 m do správy pre VVS, a.s.
Bod č. 5 - Prejednanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok pod PČS v rámci
stavby „Tlaková kanalizácia Šamudovce- 1. stavba“
Starosta obce predložil na prejednanie návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na
pozemok pod PČS v rámci stavby: „Tlaková kanalizácia Šamudovce – 1. stavba pre
Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Jedná sa o p.č. 139/1 o výmere 473 m2 a p.č.
139/2 o výmere 473 m2 , ktorých vlastníkom je Obec Šamudovce. Na základe uvedenej
zmluvy obec by odpredala časť uvedených parciel v rozsahu trvalého záberu pre
prečerpávaciu stanicu pre VVS,a.s. za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1.-€ .
Vyzval prítomných poslancov OZ, aby sa k predmetnému rozsahu zmluvy vyjadrili.
Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy . Starosta dal
hlasovať, kto je za schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok pod PČS v
rámci stavby „Tlaková kanalizácia Šamudovce – 1. stavba za cenu 1,- €.
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Za prijatie hlasovalo sedem prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
Záver hlasovania: OZ predložený návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok
pod PČS v rámci stavby: „Tlaková kanalizácia Šamudovce – 1. stavba pre VVS, a.s
prerokovalo bez pripomienok a schválilo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemok pod
PČS v rámci stavby: „Tlaková kanalizácia Šamudovce – 1. stavba za cenu 1,- € .

Bod č. 6 - Prejednanie návrhu zmluvy o postúpení práv investora na stavbu „Tlaková
kanalizácia Šamudovce – 1. stavba.
Starosta obce predložil na prejednanie návrh zmluvy o postúpení práv investora na
stavbu „Tlaková kanalizácia Šamudovce – 1. stavba vrátane bodu č.5 o budúcom zriadení
vecného bremena na pozemkoch obce bezodplatne s tým, že stavba bude zahrnutá do
projektu „Krásnovce, Šamudovce – kanalizácia“.
Vyzval poslancov OZ, aby sa k predloženému návrhu zmluvy vyjadrili.
Nikto z prítomných poslancov OZ nemal žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy.
Starosta dal hlasovať, kto je za schválenie návrhu zmluvy o postúpení práv investora a stavbu
„Tlaková kanalizácia Šamudovce – 1. stavba vrátane bodu č.5 o budúcom zriadení vecného
bremena na pozemkoch obce bezodplatne s tým, že stavba bude zahrnutá do projektu
„Krásnovce, Šamudovce – kanalizácia“.
Za prijatie hlasovalo sedem prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa
nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: OZ schválilo predložený návrh zmluvy o postúpení práv investora
na stavbu „Tlaková kanalizácia Šamudovce – 1. stavba vrátane bodu č.5 o budúcom zriadení
vecného bremena na pozemkoch obce bezodplatne s tým, že stavba bude zahrnutá do projektu
„Krásnovce, Šamudovce – kanalizácia“.

Bod č. 7 - Závery z rokovania
Závery z rokovania prečítal poslanec OZ Maroš Lebeda. Nikto z prítomných
poslancov OZ k prečítaným záverom nemal žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy.
Za ich prijatie hlasovalo sedem poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa hlasovania
nezdržal.
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Bod č. 8 - Záver
Na záver starosta obce Vladimír Paulov poďakoval všetkým prítomným za účasť a
rokovanie ukončil.

Zapísala: Mária Keltiková
Overovatelia zápisnice: Vlasta Pavlova
Jaroslav Kanči

.................................
.................................

Starosta obce : Vladimír Paulov ...............................................
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