UZNESENIE č. 2/2013 prijaté na II. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kolárovice,
konaného dňa 03. 04. 2013 o 16,00 hodine v zasadačke obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice

A. BERIE NA VEDOMIE
2.1 Určenie zapisovateľa z rokovania obecného zastupiteľstva p. Jozefa Klundu
a overovateľov zápisnice JUDr. Vladimíra Bugalu a Mgr. Stanislava Klimu

B. KONŠTATUJE, že:
2.1 Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice uznesením č. 1/2013, bod B/1.5 zo dňa 11.03.2013
schválilo v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien
a doplnkov zámer obce poskytnúť do nájmu za ročné nájomné vo výške 2.560,- € káblový
distribučný systém z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech obchodnej spoločnosti
Nelson Services, s. r. o., Konská 338, 013 13 Rajecké Teplice, prevádzka Kragujevská 4.
010 01 Žilina na dobu neurčitú, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je v tom, že obchodná
spoločnosť bezplatne vybudovala uvedený káblový rozvod, ktorý previedla do majetku obce.
Za poskytnutie KDS do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa hlasovala 3/5 väčšina
všetkých poslancov.
2.2 Obec Kolárovice v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
zmien a doplnkov zverejnila na obecnej tabuli a na svojej internetovej stránke po dobu 15 dní
zámer dať do nájmu káblový distribučný systém obchodnej spoločnosti Nelsom Services, s. r.o.,
Konská 338, 013 13 Rajecké Teplice na dobu neurčitú.
2.3 Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice uznesením č. 1/2013, bod B/1.7 zo dňa 11.03.2013
schválilo v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien
a doplnkov zámer obce poskytnúť do nájmu 6 m² za mesačné nájomné vo výške 50,- €
z pozemkov parcelné číslo C KN 5875/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m²
a C KN 5875/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 193 m² k. ú. Kolárovice, ktoré sú
zapísané na liste vlastníctva č. 1 pre obec Kolárovice a poskytnutie preddavku za spotrebu
elektrickej energie vo výške 50,- € mesačne pre obchodnú spoločnosť MINEX PLUS, s. r. o.,
so sídlom Cecílie Tomašovskej 255/4, 013 02 Gbeľany na dobu neurčitú, pričom dôvod hodný
osobitného zreteľa je v tom, že uvedená obchodná spoločnosť bude predávať syry a syrové
výrobky a tým sa zlepšia podmienky pre zásobovanie občanov našej obce a dôjde zároveň
i k propagácií obce.
Za poskytnutie pozemkov do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa hlasovala 3/5 väčšina
všetkých poslancov.
2.4 Obec Kolárovice v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
zmien a doplnkov zverejnila na obecnej tabuli a na svojej internetovej stránke po dobu 15 dní
zámer dať do nájmu 6m² z pozemkov C KN 5875/2 a C KN 5875/3 k. ú. Kolárovice obchodnej
spoločnosti MINEX PLUS, s. r. o., so sídlom Cecílie Tomašovskej 255/4, 013 02 Gbeľany na
dobu neurčitú.

C. SCHVAĽUJE
2.1 Program rokovania obecného zastupiteľstva uvedený v pozvánke zo dňa 26.03.2013
Hlasovanie: Za:

7 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa hlasovania:

0 poslancov

2.2 Návrhovú komisiu: Mgr. Jozefa Šupíková
Ing. Juraj Hlavoň
Mgr. Ján Ciesarík
Hlasovanie: Za.

7 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa hlasovania:

0 poslancov

2.3 V zmysle p§ 9a ods.9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien
a predpisov nájomné zmluvy:
a) Nájom káblového distribučného systému na dobu neurčitú za ročné nájomné vo výške
2.560,- € v prospech obchodnej spoločnosti Nelson Services, s. r. o., Konská 338, 013 13
Rajecké Teplice, prevádzka Kragujevská 4, 010 01 Žilina.
Hlasovanie: Za:

7 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

b) Nájom 6 m² z pozemkov – parcelné číslo C KN 5875/2, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 81 m² a C KN 5875/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 193 m² v prospech
obchodnej spoločnosti MINEX PLUS, s. r. o., so sídlom Cecílie Tomašovskej 255/4,
013 02 Gbeľany, na dobu neurčitú za mesačné nájomné 50,- € a za poskytnutie preddavku
za spotrebu elektrickej energie 50,- € mesačne.
Hlasovanie: Za:

7 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

2.4 Zloženie inventarizačnej komisie za účelom vyradenia osobného automobilu ŠKODA
FAVORIT, evidenčné číslo BY019AE a plechový vozík evidenčné číslo BY409YA
pre nevyhovujúci technický stav:
JUDr. Vladimír Bugala
Stanislav Skukálek
Mgr. Stanislav Klimo
Jozef Klunda
Hlasovanie:

Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslancov

Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov

D. UKLADÁ

E. DOPORUČUJE

Návrhová komisia v zložení: Mgr. Jozefa Šupíkova
Ing. Juraj Hlavoň
Mgr. Ján Ciesarik
Prítomní poslanci: JUDr. Vladimír Bugala, Mgr. Ján Ciesarík, Ing. Juraj Hlavoň,
Mgr. Stanislav Klimo, Jozef Klunda, Stanislav Skukálek,
Mgr. Jozefa Šupíková

V Kolároviciach, 04. 04. 2013

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

