Obec Žbince, Žbince 34, 072 16 Hatalov
__________________________________________________________________________________________

Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Žbinciach, konaného dňa
21.08.2015

Návrhová komisia v zložení: Ožvat Alexander, Ing. Tomáš Pastír, a Marián Balog
Overovatelia zápisnice: Marián Balog a Anton Balog
Uznesenie č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
Obecné zastupiteľstvo, konštatuje, že uznesenia 164/2014 vysprávka ciest – splnené
čiastočne, trvá, uznesenie č. 168/2014 výkup pozemkov na futbalovom ihrisku - trvá, plnené
priebežne
Ostatné uznesenia sú splnené.
Uznesenie č. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole účtovných
pokladničných príjmových a výdavkových dokladov za 1. štvrťrok 2015.
Uznesenie č. 58/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu časti budovy -1. nadzemné podlažie COOP Jednoty
v obci Žbince súp. č. 126.
Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku na 30 000,- €.
Uznesenie č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach schvaľuje nákup pozemkov na futbalovom ihrisku od
predávajúceho Jaroslav Jurčo, r. Jurčo, nar. 29.4.1963, bytom Žbince 108.
Predmetom kúpy sú novovytvorené pozemky v celosti C-KN p. č. 1107/44 o výmere 59 m2
druh pozemku zastavaná plocha a p.č.1107/45 vo výmere 1480 m2, druh pozemku ostatná
plocha, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č.14328810-178/2008 zo dňa 4.11.2008
z pôvodnej parcely E-KN p. č. 1110, druh pozemku orná pôda v k. ú. Žbince
Kúpna cena bola stanovená Obecným zastupiteľstvom v Žbinciach na 2809,70 €.
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Uznesenie č. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemkov na futbalovom ihrisku od Andreja
Stanovského, Žbince 167 p. č. 1107/46 vo výmere 166 m2, 1107/1 vo výmere 3994 m2,
podiel 15/224 a 15/224. Cena bola stanovená na 1017,16 €.
Uznesenie č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku na futbalovom ihrisku od vlastníkov:
Kadiľáková, Orosová, Maďar parc. č. 1107/32; výmera 138 m² , p č.1107/33; výmera 173 m²
p č.1107/34; výmera 1615 m², p č.1107/35; výmera 133 m² za cenu 3 759,05 €

Uznesenie č. 62/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :-informáciu starostu o aktivitách v obci, správu
poslanca Ožvata o výsledkoch a aktivitách strážnej služby.

Uznesenie č. 63/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 4/2015

V Žbinciach 21.08.2015
Ján J u r k o
starosta obce
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