ZÁPISNICA a UZNESENIE
z druhého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Stankovany
konaného dňa 22. mája 2012
Prítomní : viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie a schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, schválenie programu
rokovania
3. Správa o investičnej činnosti v obci a aktivačná činnosť
4. Prejednanie žiadosti COOP Jednota – spotrebné družstvo Liptovský Mikuláš o zámenu resp.
odkúpenie pozemkov
5. Schválenie plánov práce OR a OZ na II. polrok 2012
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany otvoril o 17.30 hod. a viedol starosta
obce p. Rudolf Baleja, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané
v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 8
poslancov, z celkového počtu 9 poslancov, takže
je
uznášania schopné. Ospravedlnený je
poslanec p. Ján Buliak.
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.
Uznesenie č.: 021/2012/4
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany
S c h v a ľ u j e navrhnutý p r o g r a m rokovania zasadania obecného zastupiteľstva.
O programe rokovania dal starosta obce hlasovať:
Výsledok hlasovania : Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
2. Určenie a schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice,
rokovania

schválenie programu

Za zapisovateľa starosta určil JUDr. Vladimíra Urbana
Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie Milana Matejíka a za členov návrhovej komisie
Pavla Luckého a Ing. Juraja Chylu.
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Janu Vojtečekovú a Mgr. Tomáša Hadača.
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hlasovať.
Uznesenie č.: 022/2012/4
Za zapisovateľa JUDr. Vladimíra Urbana.
Za predsedu návrhovej komisie Milana Matejíka a za členov návrhovej komisie Pavla Luckého
a Janu Vojtečekovú.
Za overovateľov zápisnice: Mgr. Tomáša Hadača a Michala Chomista.
Výsledok hlasovania : Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
3. Správa o investičnej činnosti v obci a aktivačná činnosť
Starosta obce informoval o priebehu prác na Agroturistickom centre Regiónu Stankovany –
bývalý kultúrny dom. Informoval, že doteraz sa usporilo takmer 15 miliónov korún, oproti
pôvodnému rozpočtu. Ďalej informoval o obecnom parku, kde uviedol, že zadržiava 15 000,- € firme,
ktorá realizovala obecný park, kde veľa drevín v zime vymrzlo a reklamoval jazierko, ktoré sa začalo
vylievať do Váhu, pretože podkladová fólia sa zdeformovala. Na základe reklamácie prišli
zamestnanci firmy Ekofit s.r.o. Kotešová, opraviť jazierko. Ďalej starosta uviedol, že prebieha oprava
krytu vozovky pozemnej komunikácie III. triedy patriacej Správe ciest Žilinského samosprávneho
kraja (ďalej len SC ŽSK) Žilina v prejazdnom úseku cez obec po stavbe kanalizácie. Nezamestnaní
osadili rúru ku kúpalisku na Zlej vode v miestnej časti Rojkov, treba ešte opraviť spadnutý oporný múr
pri miestnej komunikácii v Rojkove časti Laz. Momentálne na aktivačné práce sú zamestnané v obci
tri ženy.
Uznesenie č. 023/2012/4
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany b e r i e na vedomie správu o investičnej činnosti
a aktivačných prácach v Obci Stankovany.
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s návrhom starostu obce zvolať verejný hovor s občanmi vo veci
riešenia dokončenia stavby Agroturistického centra regiónu – Kultúrny dom Stankovany v poslednej
dekáde mesiaca jún 2012.
Výsledok hlasovania :

Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

4. Prejednanie žiadosti COOP Jednota – spotrebné družstvo Liptovský
o zámenu resp. odkúpenie pozemkov

Mikuláš

Jedná sa o pozemok parc. č. C-KN 355 o výmere 113 m2
v kat. území Obce Stankovany.
Starosta navrhol 20 € za 1m2(Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Stankovany –
č. 24). Pretože sa jedná o pozemok v centre obce, kde sú inžinierske siete, obecné zastupiteľstvo
navrhuje cenu 25 € /za 1 m2 s prihliadnutím aj k tomu, že Jednota SD užívala uvedené pozemky
50 rokov bez platenia dane z pozemkov. Slovenský pozemkový fond v našej obci predáva
pozemky za 22 € /za 1 m2, pritom ide o poľnohospodárske pozemky mimo centra obce.
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Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e žiadosť COOP Jednota SD L.
Mikuláš sp. zn. 29/IV-40/2012 zo dňa 17.04.2012 adresovanú Obci Stankovany vo veci odpredaja
resp. zámeny pozemkov v okolí predajne Potraviny Jednota v Stankovanoch.
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í
s odpredajom pozemku parc. č. C-KN 355 v kat. území Obce
Stankovany v súlade s článkom 16. a 17 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce
Stankovany“ zo dňa 29.04.2011 a účinných od 01.05.2011.
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch s c h v a ľ u j e nasledovný postup pri odpredaji, resp.
výmene pozemkov:
1. Pozemok parc. č. C-KN 355 o výmere 113 m2 odpredať COOP Jednota SD Liptovský
Mikuláš.
2. Z pozemku parc. č. C-KN 353 o výmere 609 m2 odpredať 356 m2 COOP Jednota SD
Liptovský Mikuláš a 253 m2 vymeniť za pozemok parc. č. E-KN 160/2 o rovnakej výmere,
ktorej vlastníkom je COOP Jednota SR Liptovský Mikuláš, ale užíva ju Obec Stankovany.
3. Pozemok parc. č. E-KN 69 o výmere 100 m2 obec nepotrebuje.
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany navrhuje COOP Jednota SD
Liptovský Mikuláš, aby predložilo ofertu - návrh predajnej a zámennej
zmluvy a zabezpečilo na vlastné náklady zhotovenie geometrického
plánu.
4. Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch s c h v a ľ u j e odpredaj pozemkov cenu za 25 €/ za
1m2.
5. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzavretím zmluvy o budúcej kúpnej zmluve resp. nájomnej
zmluve na zabezpečenie urýchleného vybavenia stavebného povolenia na prístavbu a stavebné
úpravy predajne Potraviny Stankovany PJ 278 COOP Jednota Stankovany a a následnú
realizáciu prác na tejto stavbe v roku 2012.
6. Obecné zastupiteľstvo požaduje návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, resp. nájomnej
zmluvy na uvedené pozemky predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu
v Stankovanoch.
Výsledok hlasovania :

Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

5. Schválenie plánov práce OR a OZ na II. polrok 2012
Starosta predložil OZ plány práce OR a OZ na II. polrok 2012. Po oboznámení sa s materiálom
obecné zastupiteľstvo plány práce schválilo. Plány práce tvoria prílohu tejto zápisnice (príloha č. 1).
Uznesenie č. 025/2012/4
Obecné zastupiteľstvo Obce Stankovany s c h v a ľ u j e plány práce OR a OZ na II. polrok 2012.
Výsledok hlasovania :

Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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A. Starosta podal informáciu o tom, že Ružomberská vodárenská spoločnosť a.s. informovala,
o nedostatku fin. prostriedkov na dokončenie kanalizácie v miestnej časti Rojkov. Starosta preto
písomne navrhol Ružomberskej vodárenskej spol. a.s., aby sa na pokračovanie prác využili
prostriedky určené na opravy živičných krytov vozoviek narušených pozemných komunikácií,
ktoré sa opravia neskôr. Na tento list zatiaľ starosta nedostal písomnú odpoveď.
B. Ďalej starosta informoval, že písomne reklamoval závady na už zrealizovanom jazierku
v obecnom parčíku.
C. Na základe úlohy hlavnej kontrolórky bol FK Sokol Stankovany požiadaný o predloženie
najoptimálnejšieho návrhu k poisteniu majetku, ktorý má v nájme od obce (poistná zmluva je z roku
1995).
D. Starosta obce poveril predsedu finančnej komisie vykonať pasportizáciu hmotného majetku
obce za účelom získania prehľadu o jeho reálnej hodnote a možnosti krytia rizík schváleného
rozpočtu obce k termínu 30.06.2012
E. Starosta ďalej informoval, že miestna komunikácia popri obecnom úrade k železničnému
priecestiu je veľmi úzka, preto sa uvažuje s jej rozšírením popri dome p. J. Karasa a p. M. Breithut
rod. Matúšková. Pozemok je obecný. S tým však nesúhlasí vlastníčka susednej nehnuteľnosti p.
M.Breithut, ktorá písomne vyjadrila nesúhlas a výhrady k úmyslu rozšíriť uvedenú miestnu
komunikáciu bližšie k jej domu. Starosta informoval, že jej dal písomnú odpoveď v tom zmysle, že
rozšírenie cesty konzultoval s príslušnými dotknutými správnymi orgánmi a stavebným úradom. Celá
akcia bude vykonaná na základe odborných konzultácií a stavebného povolenia a splníme všetky
podmienky stavebného úradu.
F. Ďalej podal informáciu o možnosti zabezpečovať stravu pre občanov obce v školskej
jedálni. Oznam bol vyhlásený v miestnom rozhlase, zatiaľ sa neprihlásil žiadny stravník.
G. Starosta obce ďalej informoval, že
o činnosti (príloha č.2a, 2b).

DHZ Stankovany a Rojkov predložili

správy

H Starosta ďalej informoval o pripravovanej oprave hasičskej zbrojnice v miestnej
časti Rojkov. Vzhľadom k tomu, že hasičská AVIA v miestnej časti Rojkov je vysoká a nevojde do
vnútra, navrhol, aby sa dala do priestorov hasičskej zbrojnice v Stankovanoch kde sú vyššie vstupné
dvere a AVIA v Stankovanoch, ktorá je nižšia, sa premiestni do hasičskej zbrojnice v miestnej časti
Rojkov. V hasičskej zbrojnici v miestnej časti Rojkov sa položí dlažba, nakoľko je tam rozbitá
podlaha.
I.

Starosta ďalej informoval o úmysle Slavomíra Šišitku zrealizovať mostík pred jeho rodinným
domom ponad miestny potok. Zabezpečil si aj nájomnú zmluvu so ŽSR na pozemok, aby si
mostík mohol zrealizovať.
J. Starosta ďalej informoval, že prišla odpoveď od Ministerstva zdravotníctva SR ohľadom
pozemku JUDr. Chovana a jeho požiadavky na odpustenie daní z pozemkov, nakoľko sa tento
nachádza v ochrannom pásme pohrebiska. Potvrdili názor obce, že JUDr. Chovan nie je zatiaľ nijako
obmedzený v užívaní svojho pozemku, nakoľko to zatiaľ nie je stavebný pozemok, ale
poľnohospodárska pôda. Kópia listu tvorí prílohu tejto zápisnice.
K. Ing. Emil Konkol písomne požiadal obec o sponzorskú výpomoc na účasť ich zdravotne
postihnutej dcéry Nikoly na medzinárodných majstrovstvách sveta v šachu v Splite.
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L. Predsedníčka Jednoty dôchodcov M. Fúrová informovala, že majú posedenie v bývalej
materskej škole a požiadala o príspevok na túto akciu. V rozpočte na činnosť na r. 2012 mali
odsúhlasené 100 €, z tejto sumy vyčerpali polovicu, zostáva im ešte 50 €. OZ súhlasí s dočerpaním
uvedenej čiastky.
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch b e r i e n a v e d o m i e obsahy písomných materiálov
v bode č. 6 Rôzne - písm. A až L.
Uznesenie č. 026/2012/4 bod č. 6 E
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch s ú h l a s í s návrhom starostu obce, obecnej rady a komisie
pre výstavbu a územné plánovanie pri OZ s rozšírením miestnej komunikácie od obecného úradu ku
železničnej stanici.
Obecné zastupiteľstvo p o v e r u j e zástupcu starostu JUDr. Vladimíra Urbana spoluprácou so
starostom obce pri vybavovaní povolení na realizovaní rozšírenia miestnej komunikácie od obecného
úradu k železničnej stanici.
Výsledok hlasovania :

Prítomní:8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 027/2012/4 bod č. 6 K
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch súhlasí s poskytnutím finančného príspevku z rozpočtu obce vo
výške 35 € na zabezpečenie telesne postihnutej Nikoly Konkoľovej na majstrovstvách sveta v šachu
v Splite v Chorvátskej republike.
Výsledok hlasovania :

Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

7. Diskusia
Poslanec M. Matejík poinformoval, že by bolo vhodné, aby sme N. Konkoľovej na
medzinárodné majstrovstvá v šachu v Splite mohli prispieť čiastkou 25 až 30 €.
Starosta súhlasil s uvedeným návrhom a navrhol čiastku 35 €. Obecné zastupiteľstvo
s návrhom jednohlasne súhlasilo.
Michal Chomist pripomenul, že je potrebné vykosiť pozemok za požiarnou zbrojnicou v Rojkove.
Starosta mu odpovedal, že v najbližšej dobe uvedený pozemok bude zamestnancami, ktorí pracujú na
aktivačné práce pokosený.
Poslankyňa Jana Vojtečeková sa opýtala, kedy sa bude vykonávať oprava narušeného živičného krytu
i miestnych komunikácií, nielen komunikácie III. triedy, ktorá patrí SC ŽSK. Starosta odpovedal, že to
bude ešte predmetom rokovaní a dohody s Ružomberskou vodárenskou spoločnosťou a.s.
Michal Chomist informoval, že na tribúne v Rojkove v zime pod ťarchou snehu spadla strecha, treba
nejaké trámy na podporu strechy, aby sa znovu neprepadla. Milan Matejík informoval, že strecha na
tribúne je síce opravená, len treba posilniť novými stojkami strechu, aby v zime strechu znova
nepreboril ťažký sneh.
Milan Matejík ďalej informoval, že na kúpalisku Zlá voda v miestnej časti Rojkov niekto z dna vytrhol
dosky, bolo by to potrebné opraviť. Starosta prisľúbil vykonať opravu.
Poslanec JUDr. Vladimír Urban informoval, že pani Ľubmila Malchová ho požiadala o asanáciu
stavby po nebohom B. Mudajovi, lebo odstránením krytiny zo strechy jej zamoká múr na jej dome aj

-6múry uvedenej nehnuteľnosti,
opadáva z nich vakovka a ohrozuje život a zdravie jej
a príslušníkov jej rodiny. Starosta informoval, že kontaktoval pani Palkovú z Malaciek, nevlastnú
sestru, nebohého B. Mudaja, ktorá nechce dať zbúrať dom. Túto vyzval, aby sa postarala
o nehnuteľnosť tak, aby neohrozovala životy zdravie a majetok susedov a okoloidúcich. Obec nemôže
dať zbúrať uvedenú nehnuteľnosť na náklady obce, nakoľko táto nie je majetkom obce a
obec nemožno žiadať, aby investovala finančné prostriedky obce do cudzieho majetku.
Potom starosta ukončil diskusiu.
8. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 20.30 h.
V Stankovanoch, 22. mája 2012

Zapísal: JUDr. V. Urban
overovatelia:

1. Jana Vojtečeková
2. Mgr. Tomáš Hadač

Rudolf Baleja
starosta obce

Príloha:

prezenčná listina
zoznam pozvaných
pozvánka
príloha č. 1 - 2

Výpis z Uznesenia OZ č. 027/2012/4 zo dňa 22.05.2012

Uznesenie č. 027/2012/4 bod č. 6 K
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch súhlasí s poskytnutím finančného príspevku z rozpočtu obce vo
výške 35 € na zabezpečenie telesne postihnutej Nikoly Konkoľovej na majstrovstvách sveta v šachu
v Splite v Chorvátskej republike.
Výsledok hlasovania :

Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Rudolf Baleja
starosta obce

UZNESENIE
z tretieho (mimoriadneho) zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Stankovany, ktoré sa konalo 22. mája 2012
Sp. zn.:
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch na svojom treťom (mimoriadnom)
zasadnutí rokovalo podľa nasledovného programu:
Otvorenie
Určenie a schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, schválenie
programu rokovania.
Správa o investičnej činnosti v obci a aktivačná činnosť.
Prejednanie žiadosti COOP Jednota – spotrebné družstsvo Liptovský Mikuláš
o zámenu resp. odkúpenie pozemkov.
Schválenie plánov práce OR a OZ na II., polrok 2012.
Rôzne.
List obce Stankovany sp. zn. č. 278/2012 AL. 1 zo dňa 16.04.2012
adresovaný Ružomberskej vodárenskej spoločnosti a.s. vo veci pokračovania
vo výstavbe kanalizácie a ČOV.
List obce Stankovany sp. zn. 295/2012 AL.1 zo dňa 23.04.2012
adresovaný obchodnej spoločnosti Ekofit s.r.o. Kotešová vo veci reklamácie
parčíka.
List obce Stankovany sp. zn. 293/2012 Al.1 zo dňa 23.04.2012 vo veci
zabezpečenia poistenia majetku obce, ktorý má FK SOKOL v nájme od obce
Stankovany.
List obce Stankovany sp. zn. 291/2012 AL.1 zo dňa 23.04.2012
adresovaný predsedovi finančnej komisie pri OZ v Stankovanoch vo veci
poverenia
vykonania
pasportizácie
a inventarizácie
hnuteľného
a nehnuteľného majetku obce.

List p. Marty Breithut rod. Matúškovej bytom Stankovany č. 152 zo dňa
02.04.2012 adresovaný Obecnému úradu a Obecnému zastupiteľstvu obce
Stankovany vo veci nesúhlasného stanoviska k rozšíreniu miestnej
komunikácie – cesty od obecného úradu smerom k železničnému priecestiu.
List obce Stankovany sp. zn. 267/2012 Al.1 zo dňa 10.04.2012
adresovaný Marte Breithut rod. Matúškovej vo veci odpovede na nesúhlasné
stanovisko vo veci rozšírenia miestnej komunikácie.
List – písomná ponuka vedúcej Školskej jedálne pri ZŠS a MŠ
Stankovany na stravovanie dôchodcov v školskej jedálni.
Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Stankovany za rok
2011.
Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v miestnej časti
Rojkov za rok 2011.
List ŽSR a.s. Bratislava sp. zn. 0750/A5-09/6178 zo dňa 21.12.2011
adresovaný p. Oľge Šišítkovej o uzavretí nájomnej zmluvy na pozemky parc.
č. C-KN č. 2215 a 2218 v k.ú. Stankovany a kópia nájomnej zmluvy č.
857823002-4-2011 zo dňa 07.12.2011.
List Ministerstva zdravotníctva SR Bratislava sp. zn. Z 19460-2012-OL
zo dňa 19.04.2012, adresovaný obci Stankovany vo veci oficiálneho výkladu
niektorých ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Žiadosť Ing. Emila Konkola, trvale bytom Stankovany miestna časť
Rojkov č. 452 adresovaná obci Stankovany zo dňa 20.05.2012 vo veci
poskytnutia finančného príspevku na účasť jeho telesne postihnutej dcéry
Nikoly na majstrovstvách sveta v šachu v Splite v Chorvátskej republike.
K bodu č. 1
Uznesenie č.: 3/2012 bod č. 1 :
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany
schvaľuje navrhnutý p r o g r a m rokovania zasadania obecného zastupiteľstva
v nasledovnom znení :
Otvorenie
Určenie a schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, schválenie
programu rokovania.
Správa o investičnej činnosti v obci a aktivačná činnosť.
Prejednanie žiadosti COOP Jednota – spotrebné družstvo Liptovský Mikuláš
o zámenu resp. odkúpenie pozemkov.
Schválenie plánov práce OR a OZ na II., polrok 2012.

Rôzne.
Diskusia
Schválenie uznesenia.
Záver.
O programe rokovanie dal starosta obce hlasovať:
Výsledky hlasovania : Prítomní 8
Za 8
Proti 0
Zdržali sa 0
K bodu č. 2
Uznesenič č. 3 bod č. 2
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany s c h v a ľ u j e :
Za zapisovateľa JUDr. Vladimíra Urbana.
Za predsedu návrhovej komisie Milana Matejíka a za členov návrhovej komisie
Pavla Luckého a Janu Vojtečekovú.
Za overovateľov zápisnice: Mgr. Tomáša Hadača a Michala Chomista.
Výsledky hlasovania : Prítomní 8
Za 8
Proti 0
Zdržali sa 0
K bodu č. 3
Uznesenie č. 3 bod č. 3
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany b e r i e na vedomie správu
o investičnej činnosti a aktivačných prácach v obci Stankovany, ktorú predložil
starosta p. Rudolf Baleja.
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s návrhom starostu obce zvolať verejný
hovor s občanmi vo veci riešenia dokončenia stavby Agroturistického centra
regiónu – Kultúrny dom Stankovany v poslednej dekáde mesiaca jún 2012.
Výsledky hlasovania : Prítomní 8
Za 8
Proti 0
Zdržali sa 0
K bodu č. 4
Uznesenie č. 3 bod č. 4

Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e žiadosť
COOP Jednota SD L. Mikuláš sp. zn. 29/IV-40/2012 zo dňa 17.04.2012
adresovanú obci Stankovany vo veci odpredaja resp. zámeny pozemkov v okolí
predajne Potraviny Jednota v Stankovanoch.
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s odpredajom pozemku parc. č. C-KN 355
v kat. území obce Stankovany v súlade s článkom 16. a 17 „Zásad hospodárenia
s majetkom obce Stankovany“ zo dňa 29.04.2012.
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch schvaľuje nasledovný postup pri
odpredaji, resp. výmene pozemkov:
7. Pozemok parc. č. C-KN 355 o výmere 113m2 odpredať COOP Jednota
SD Liptovský Mikuláš.
8. Z pozemku parc. č. C-KN 353 o výmere 609 m2 odpredať 356 m2 COOP
Jednota SD Liptovský Mikuláš a 253 m2 vymeniť za pozemok parc. č. EKN 160/2 o rovnakej výmere, ktorej vlastníkom je COOP Jednota SR
Liptovský Mikuláš, ale užíva ju obec Stankovany.
9. Pozemok parc. č. E-KN 69 o výmere 100 m2 obec nepotrebuje.
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany navrhuje COOP Jednota SD
Liptovský Mikuláš, aby predložilo ofertu - návrh predajnej a zámennej
zmluvy a zabezpečilo na vlastné náklady zhotovenie geometrického
plánu.
10.Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch s c h v a ľ u j e odpredaj
pozemkov cenu za 25 € za 1m2.
11.Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzavretím zmluvy o budúcej kúpnej
zmluv resp. nájomnej zmluvy na zabezpečenie urýchleného vybavenia
stavebného povolenia na prístavbu a stavebné úpravy predajne Potraviny
Stankovany PJ 278 COOP Jednota Stankovany a a následnú realizáciu
prác na tejto stavbe v roku 2012.
12.Obecné zastupiteľstvo požaduje návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,
respektíve nájomnej zmluvy na uvedené pozemky predložiť na schválenie
obecnému zastupiteľstvu v Stankovanoch.
Výsledky hlasovania : Prítomní 8
Za 8
Proti 0
Zdržali sa 0
K bodu č. 5
Uznesenie č. 3 bod č. 5
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany s c h v a ľ u j e plány práce OR a OZ
na II. polrok 2012.

Výsledky hlasovania : Prítomní 8
Za 8
Proti 0
Zdržali sa 0

K bodu č. 6
Uznesenie č. 3 bod č. 6 a)
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch b e r i e n a v e d o m i e obsahy
písomných materiálov v bode č. 6 Rôzne - písm. A až J.
Uznesenie č. 3 bod č. 6 b)
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch s ú h l a s í s návrhom starostu obce,
obecnej rady a komisie pre výstavbu a územné plánovanie pri OZ s rozšírením
miestnej komunikácie od obecného úradu ku železničnej stanici.
Obecné zastupiteľstvo p o v e r u j e zástupcu starostu JUDr. Vladímíra
Urbana spoluprácou so starostom obce pri vybavovaní povolení na realizovaní
rozšírenia miestnej komunikácie od obecného úradu k železničnej stanici.
Uznesenie č. 3 bod č. 6 c)
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch súhlasí s poskytnutím finančného
príspevku z rozpočte obce vo výške 35 € na zabezpečenie telesne postihnutej
Nikoly Konkolovej na majstrovstvách s veta v šachu v Splite v Chorvátskej
republike.
Výsledky hlasovania : Prítomní 8
Za 8
Proti 0
Zdržali sa 0
K bodu č. 7
Uznesenie č. 3 bod č. 7
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany b e r i e
na vedomie diskusné
príspevky a súhlasí s poskytnutím 35 € N. Konkolovej ako príspevok, aby sa
mohla zúčastniť na medzinárodných majstrovstvách v šachu v Splite
v Chorvátskej republike.
Uznesenie č.3 bod 8:
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany schvaľuje uznesenie č. 3/2012 bod č. 1.
až 7.

Výsledky hlasovania : Prítomní 8
Za 8
Proti 0
Zdržali sa 0
Rudolf B a l e j a
starosta obce
Zapísal: JUDr. Vladimír Urban
Overovatelia:

1. Jana Vojtečeková .....................................
2. Mgr. Tomáš Hadač ....................................

