Uznesenie
z 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Tovarníky,
konaného dňa 19. 6. 2012 vo vestibule Domu kultúry v Tovarníkoch
K bodu č. 4 – vecná časť programu
Obecné zastupiteľstvo v Tovarníkoch
Berie na vedomie :
1/ Záznam z vykonanej kontroly – porovnanie rokov 2010 a 2011 – čerpanie výdavkov na
prevádzku sluţobných motorových vozidiel
2/ Ţiadosť p. Miriam Itahashi a Ing. Vladimíra Mihálika o odpredaj pozemku pred
ich firmami
Ocz vyjadruje súhlasné stanovisko :
1/ K ţiadosti Ing. Alexandra Malla zo dňa 04. 06. 2012 s jej doplnením zo dňa
18. 06. 2012, týkajúcej sa zastavania územia na parcelách v časti katastra „Nad
Kaštieľom“ - ulicou s 24 stavebnými pozemkami podľa priloţenej dokumentácie.
Obsahom doplnenia ţiadosti zo dňa 18. 6. 2012 je záväzok Ing. Alexandra Malla
do 31. 12. 2014 odpredať obci Tovarníky za cenu 1 € skolaudovanú cestu a chodníky
na tejto ulici spolu s pozemkom pod nimi, vybudovaným verejným osvetlením
a zabudovanou chráničkou pre rozvod obecného rozhlasu. Kanalizácia bude zvedená
do šachty na ul. Obrancov mieru.
2/ K ţiadosti REN – INVEST s. r. o. vybudovanie predajne automobilov KIA na parcele
898/19 podľa priloţenej dokumentácie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
1/ Zmenu v zámere prevodu parcely 684 na základe ţiadosti p. Ivety Štritzovej, kde je
tento ţiadaný prevod OcZ schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu
priľahlého pozemku k pozemku ţiadateľky a predmetom zmeny v zámere je cena
odpredaja z pôvodne navrhnutej 1,86 €/m2 na cenu v zmysle § 9a odst. (1) c) Zákona
138/1991 o majetku obcí stanovenú znaleckým posudkom. Obec zverejní na
svojej oznamovej tabuli a webovej stránke zámer o prevode parcely č. 684 spôsobom
prípadu hodného osobitného zreteľa so zmenenou cenou.
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Obecné zastupiteľstvo odporúča :
1/ Starostovi obce osloviť firmy APEX Topoľčany, REN INVEST Tovarníky a ďalšie
stavebné firmy ohľadom opravy kanalizácie pri predajni YUKON a vypracovanie
cenovej ponuky.

Ing. Marián Nováčik
starosta obce

Overovatelia :
PharmDr. Jana Nadzamová
Adriena Korytárová
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