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Obec Šintava

Materiál č. 7/

Názov bodu programu:

Rôzne došlé žiadosti

Materiál obsahuj e :

na prerokovanie v OZ dňa 30.1. 2017

•     žiadosť  Domova  sociálnych  služieb  pre  detí  a dospelých  v Šintave  o  prediženie  platnosti

dodatku č. 4
•     Rekapitulácia  investĺciĺ  na  rekonštrukciu  a bežných  výdavkov  na  opravy  v budovách  DSS

Šintava
•     Návrh nauznesenie
•     žiadost' Jaroslava polačeka, Šintava č. 356 o odpredaj obecného pozemku,
•     dôvodová správa, návrh na uznesenie `,
•     žiadosť Antona Huteru, Šintava č. 319 o odkúpenie obecných pozemkov,
•     dôvodová správa, návrh na uznesenie
•     žiadosť Stanislavy Dudonovej,  Šintava č. 375 a Petra Lejku, Šintava č. 463 o vydanie súhlasu

na obstaranie zmeny a doplnku č. 2 k Územnému plánu obce Šintava
•     dôvodová správa, návrh na uznesenie

Predkladá:

Miroslav Holička, starosta obce

Spracoval:

Miroslav Holička, starosta obce

Dátum spracovania:  13 .1.2017
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Vec: Ziadosť o predlženie platnosti dodatku č.4

Titl.

Obecný úrad Šintava

925  51  Šintava

v  šintave, 9.1.2017

Na   základe   Uznesenia   Obecného   zastupiteľstva   v sintave   bol   odsúhlasený   platný   dodatok   č.4
k Náj\orinej  zmluve č.10/2008.
Týmto dodatkom bolo ľ:očné nájomné na objek`t Domova sociálriyóh služieb v Šintave znížené na čiastku
6 588 €pre rok2016.}                                                ,                                            ,

Pôvodná Nájomná zml`uva č.10/2008 je uzatvorená do  31.12.2023.  0 prenajatý objekt aj  o okolie sa
staráme celkovou údržb.ou, ale áj modernizáciou objektov. prehľad ktorej uvádzame v prílohe.

S ohľadom  na  korektné  vzt.ahy vlastníka a nájomcu  si  dovoľujeme  Vás požiadať o  predĺženie doby
•trvania splatnosti `nájomného v upra\'enej  ročnej  čiastke vo výške 6 588 € za rc)k po dobu   trvania  vyššie

citovanej.Nájomncjz\mluvy.

Za kladné stanovisko vopred ďakujeme,  s pozdravom

•d-
Mgr.Marta Hajdinová, riaditeľka

#a.,iisa:;ľ;%aaz#atászkupa-tt sk     t::bi3ág70859ži30931                  'Č0  31824293
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Návrh na uznesenie :

Obecné zastupiteľstvo

s ch v a 1' u j e

žiadosť  riaditeľky  Domova  sociálnych  služieb  pre  deti  a dospelých  v Šintave  o predĺženie
platnosti  dodatku  č.  4  kNájomnej  zmluve  č.10/2008  apredlžuje  dobu  trvania  splatnosti
nájoinného v upravenej ročnej čiastke 6588,-€ pre rok 2017.



Dôvodová správa:

Obecné  zastupitel'stvo  v Šintave  na  svojom  zasadnutĺ  dňa 22.2.2016  uznesenĺm  č.  77/2016

schválilo spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad

hodný osobitného zretel'a -parc.č.  517/113, diel 6 o výmere 83 m2 a diel 7 o výmere 20 m2,

druh pozemku zastavaná plocha, odčlenená z LV  1, žiadateľovi Jaroslavovi Polačekovi, trvale

bytom Šintava č. 356 a zároveň obec odkupuje od menovaného parc.č.  198/4 diel 3 o výmere

38 m2, druh pozemku zastavaná plocha, ktorý je využĺvaný ako ulička a chodník pre občanov.

Žiadatel' predložil geometrický plán, zámer prevodu bol zverejnený na úradnej tabuli.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo

s ch v a 1' u j e

v zmysle  §-u ga,  ods.  8, písm.  e) zákona č.  138/1991  Zb  o majetku obcí v znenĺ   neskoršĺch

predpisov, prevod nehnutel'ného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný
osobitného zreteľa -parc.  č.  517/113, diel 6 o výmere  83  m2 a diel  7 o výmere 20m2,   dmh
pozemku zastavaná plocha, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č.14-3/2015   z LV č.
1  v k.u.  Šintava za cenu  ..... €/m2,  z dôvodu že ide  o pozemok ktorý je  dlhodobo  využívaný
žiadateľom,  žiadatel'ovi:  Jaroslavovi  Polačekovi,  trvale  bytom  Sintava  č.  356  a zároveň
obec odkupuje od menovaného parc.č.  198/4 diel 3 o výmere 38 m2, druh pozemku zastavaná
plocha, za cenu ..... €/m2, ktorý je využívaný ako ulička a chodník pre občanov.

Správny  poplatok  za  návrh  na  povolenie  vkladu  vlastníckeho  práva  k nehnutel'nosti  do
katastra nehnuteľností hradia kupuj úci.



Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Šintave

a)   berie   na   vedomie
žiadosť  Antona Huteru, trvale bytom Šintava 319   o odkúpenie obecného pozemku o výmere
85 m2, pozostáva z dielov 1,2,3,4 odčleneného z LV  1.

b) k o n š t a t u j e
Že sa jedná o prípad pri ktorom sa uplatnĺ výnimočný postup prevodu obce z dôvodu hodného
osobitného      zreteľa,   o ktorom   rozhoduje   Obecné   zastupiteľstvo   trojpätinovou   väčšinou
všetkých  poslancov,  pretože     ide  o pozemok,  ktorý  je  dlhodobo  využívaný  Žiadateľom.
V zmysle UP obce nie je určený na rozvojové aktivity a výstavbu obce.

c) s ch v a 1' u j e
v zmysle  §-u  9,  ods.  2,  pĺsm.  a)  zákona č.  138/1991  Zb  o majetku obcí  v znení   neskorších

predpisov,  spôsob  prevodu  nehnutel'ného  majetku  uplatnenĺm  výnimočného  postupu  ako
prípad  hodný    osobitného  zretel'a  -diel  1,2,3,4  spolu  o   výmere  85  m2.  Novovytvorená
parc.č.  200/1  diel  1  -42 m2 a diel 2 -18 m2 odčlenená odčlenené geometrickým plánom č.
56/2015 od pôvodnej parcely č.   517/113.  Novovytvorená parc. č. 200/2 diel 3 -13 m2 a diel
4  -12  m2  od pôvodnej  parc.č.  517/22  evi,dovanej  Okresným  úradom  v Galante,  katastrálny

idnbtoorn::ikfituats::álvni:jšTnat::ai:3P|agrcelaregistra"C"vk.u.Šintava,naLVč.1žiadatel'ovi:



Stanis]ava Dudonová, Šintava súp.č. 375, Peter Lejko, Šintavasúp.č. 463

Obecný úrad
Obecné zastupiteľstvo

925  51  Šintava

925 51   0BEC Š!NTAVA

iDátum:        11    -0ľ    Z017
1

F-./ť/lť,.7fČ,slo sp,su:

pmohy/l'§ty.       / WRwyR         W1'| V šintave,dňa 9.1.2017

Vec:
Žiadost' o vydanie súhlasu na obstaranie zmeny a doplnku č. 2 k Územnému plánu obce
Šintava

Dolupodpĺsaní Stanislava Dudonová, bytom Šintava súp.č. 375 a Peter Lejko bytom Šintava
súp.č. 463 týmto Žiadame Obecné zastupiteľstvo v Šintave o vydanie súhlasu vo fome uznesenia
OZ na obstaranie zmeny a doplnku č. 2 k platnému Územnému plánu obce Šintava zo dňa
13.6.2008   a doplnku č.1/2014  zo dňa 25.11.2014.

Svoju Žiadosť odôvodňujeme:
Sme vlastni'1qiii RD č.  525 a k tomu prislúchajúce pozemky parc.č. 3816/6, 3816/5, 3815/1  a
3815/2. Z dôvodu, že pozemok je dostatočne'Široký sme sa rozhodli, že využijeme túto možnost' a
parcely rozdelíme  na tri stavebné pozemky. Viedla nás k tomu skutočnosť, Že v našej obci je úplný
nedostatok stavebných pozemkov a niektorí iiaši známi majú záujem stavať, čĺm si zabezpečia
vlastné bývanie v našej  obci.

Aby sa mohlo začat' s výstavbou rodinných domov musí byť stavebný zámer zapracovaný ako
doplnok do územného plánu obce Šintava.

Všetky finančné náklady s tým spojené si budeme hradiť z vlastných prostriedkov .

Za kladné vybavenie vopred ďakujeme.

Príloha:  štúdia delenia pozemkov

ť)udú,n„ów'`      ĹfĹÓJuf lťo4Jq

Ĺ#"       pÍ4ŕn-



Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo

a)berie   na  vedomie

Žiadosť Stanislavy Dudonovej, Šintava č. 375 a Petra Lejku, Šintava č. 463 o vydanie súhlasu•`'.    na obstaranie zmeny a doplnku č. 2 k Územnému plánu obce Šintava,

b) s ú h 1 a s í

s obstaranĺm zmeny a doplnku č. 2 k Územnému plánu obce Šintava zo dňa 13 .6.2008
a dopliiku č.1/2014 zo dňa  25.11.2014. Všetky náklady s tým spojené hradĺ žiadateľ.
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