Obecné zastupiteľstvo Obid
VI/2019/IV-Zas/Mi

13. 06. 2019

UZNESENIA
Zo VI. (mimoriadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 13. 06. 2019 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Obide

v Obide,

konaného

Uznesenia zo zasadnutia číslo: VI/13062019/IV-Zas/Mi

Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľa zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Žiadosť Ing. Kataríny Kónyovej o prenájom pozemku z vlastníctva obce
3. Investície obce na rok 2019
4. Organizovanie dňa obce
5. Záver.

Obecné zastupiteľstvo v Obide na svojom VI. zasadnutí dňa 13. 06. 2019 na základe
predložených a návrhov a pripomienok :
K bodu č. 1a – schválenie programu zasadnutia
Uznesením č. 26/2019
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
K bodu č. 1b – voľba návrhovej komisie
Uznesením č. 27/2019
volí
poslancov OZ: Mgr. Klaudia Szabóová a Mgr. Zsolt Szabó za členov návrhovej komisie.
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K bodu č. 2 – Žiadosť Ing. Kataríny Kónyovej o prenájom pozemku z vlastníctva obce
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Kataríny Kónyovej o prenájom a
Uznesením č. 28/2019
schvaľuje
priamy prenájom pozemku z vlastníctva obce vedeného na LV č. 1, v k.ú. Obid, parc. č. 677/2
záhrada o výmere 1732 m2 Ing. Kataríne Kónyovej, bytom Obid, Mikszáthova 6, za cenu
0,03 Eur/m2/rok do 31. 12. 2020, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok,
ktorý tvorí predmet nájmu, je v blízkosti pozemkov vo vlastníctve rodiny žiadateľky, leží dlhé
roky úhorom, každým rokom dochádza k jeho zaburineniu a znehodnocovaniu.
K bodu č. 3 – Investície na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo investície na rok 2019 a
Uznesením č. 29/2019
a) schvaľuje
finančnú spoluúčasť obce vo výške 15 % z celkových nákladov na realizáciu investičnej akcie
„Oddychová zóna pri kostole“.
b) schvaľuje
rekonštrukciu detského ihriska na ulici Dolnosecká s nákladmi v sume do 15 000 Eur
V Obide, dňa 13. 06. 2019

Ing. Monika V a j d a
starostka obce
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