UZNESENIA

zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec, konaného dňa
03. februára 2017

K bodu 1/ Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie
c) Schválenie programu rokovania
U z n e s e n i e č. 250/2017
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 03. februára 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
A. s c h v a ľ u j e
a. návrhovú komisiu v zložení:
b. program zasadnutie obecného zastupiteľstva
1. Úvodné náležitosti
a. Otvorenie zasadnutia.
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Udelenie ocenenia čestný občan pre Máriu Jókaiovú, bytom Horný Ohaj, pri
príležitosti životného jubilea za dlhoročnú prácu ako učiteľka v Jelenci, zberateľka,
šíriteľka a propagátorka ľudových tradícií, obyčají a zvyklostí.
3. Michaela Starovičová, Jelenec 482 – prenájom priestorov v budove bývalého MNV na
podnikateľské účely.
4. Jaroslav Bohunický a manž. Anna, 831 02 Bratislava – Nové Mesto, Račianska
1530/97 – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti pod rekreačnou
chatou.
5. Diskusia.
6. Záver rokovania.
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K bodu 2/ Udelenie ocenenia čestný občan pre Máriu Jókaiovú, bytom Horný
Ohaj, pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú prácu ako učiteľka v Jelenci,
zberateľka, šíriteľka a propagátorka ľudových tradícií, obyčají a zvyklostí.
U z n e s e n i e č. 251/2017
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 03. februára 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
A. u d e ľ u j e

Márii J ó k a i o v e j
bytom Horný Ohaj ocenenie čestný občan obce Jelenec, pri príležitosti životného jubilea 80
rokov, za dlhoročnú prácu ako učiteľka v Jelenci, zberateľka, šíriteľka a propagátorka
ľudových tradícií, obyčají a zvyklostí.
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K bodu 3/ Michaela Starovičová, Jelenec 482 – žiadosť o prenájom priestorov
v budove bývalého MNV na podnikateľské účely.
U z n e s e n i e č. 252/2017
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 3. februára 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
A. s c h v a ľ u j e
prenájom nehnuteľností – priestorov v budove bývalého MNV súp.č. 243 – bývalá predajňa
o výmere 73 m2 + ½ chodieb a WC, celkom 81 m2 na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou. Cena prenájmu je 15.- €/m2 ročne.
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K bodu 4/ Jaroslav Bohunický a manž. Anna, 831 02 Bratislava – Nové Mesto,
Račianska 1530/97 – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti pod
rekreačnou chatou.
U z n e s e n i e č. 253/2017
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 03. februára 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec:
-

parc. č. 3514/158 – trv. tráv. porast o výmere 724 m2 v podiele 1/1, ktorá sa

odčleňuje z parc.č. 3514/3 – trv. tráv. porast o výmere 9509 m2 vo vlastníctve Obce Jelenec ,
v zmysle geometrického plánu č. 71/2016 vyhotoveného dňa 11.10.2016 Ing. Vierou
Púchovskou - autorizovaný geodet a kartograf, Mariánska 12, 949 01 Nitra, IČO: 34640371,
autorizačne overeného dňa 11.10.2016 Ing.Vierou Púchovskou, úradne overeného dňa
27.10.2016 Ing. Rudolfom Szombathom pod č. 2161/2016 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,
b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec:
-

parc. č. 3514/158 – trv. tráv. porast o výmere 724 m2 v podiele 1/1,

ktorá sa odčleňuje z parc. č. 3514/3 – trv. tráv. porast o výmere 9509 m2 vo vlastníctve
Obce Jelenec , v zmysle geometrického plánu č. 71/2016 vyhotoveného dňa 11.10.2016 Ing.
Vierou Púchovskou - autorizovaný geodet a kartograf, Mariánska 12, 949 01 Nitra, IČO:
34640371, autorizačne overeného dňa 11.10.2016 Ing.Vierou Púchovskou, úradne overeného
dňa 27.10.2016 Ing. Rudolfom Szombathom pod č. 2161/2016 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, kupujúcemu Jaroslavovi Bohunickému, rod. Bohunický, nar. ...........,
r.č. .........., a manželke Anne Bohunickej, rod. Mátéovej, nar. ......., r.č. ..................................,
obaja bytom Račianska 1530/97, 831 02 Bratislava- Nové Mesto
c) kúpnu zmluvu – na odpredaj nehnuteľnosti v kat. území Jelenec:
- parc. č. 3514/158 – trv. tráv. porast o výmere 724 m2 v podiele 1/1,
ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3514/3 – trv. tráv. porast o výmere 9509 m2 vo vlastníctve
Obce Jelenec , pre kupujúcich Jaroslava Bohunického, rod. Bohunický, nar. ..........., ,
a manželku Annu Bohunickú, rod. Mátéovú, nar. ......., obaja bytom Račianska 1530/97,
83102 Bratislava- Nové Mesto, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za sumu 15.- €/m2, t.j.
celkom 10.860,- €, slovom desaťtisíc osemsto šesťdesiat eur, ktorá suma bola zaplatená pred
podpisom zmluvu.

Nehnuteľnosť sa predáva v zmysle geometrického plánu č. 71/2016 vyhotoveného dňa
11.10.2016 Ing. Vierou Púchovskou - autorizovaný geodet a kartograf, Mariánska 12, 949 01
Nitra, IČO: 34640371, autorizačne overeného dňa 11.10.2016 Ing.Vierou Púchovskou, úradne
overeného dňa 27.10.2016 Ing. Rudolfom Szombathom pod č. 2161/2016.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odpredávaná nehnuteľnosť sa
nachádza v tesnej blízkosti s nehnuteľnosťou vo vlastníctve menovaných – rekreačnou chatou
a tvoria neoddeliteľný celok. Kupujúci plánujú na odkupovanej nehnuteľnosti vybudovať
parkovisko, pieskovisko a sedenie. Nehnuteľnosť sa nachádza v rekreačnej oblasti.
Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Počet všetkých poslancov 9,
prítomných 6, za schválenie uznesenia hlasovalo 6 poslancov.
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