Zápisnica z pracovného zasadnutia OZ
konaného dňa 27.7. 2011

Prítomní:

Ružena Opálková, MUDr. Ida Obetková, Bc. Veronika Dachová, Miroslav
Vlachovič, Peter Kučera, Branislav Vadovič,

Ospravedlnení: Peter Poliak, Božena Vadovičová

Program zasadnutia OZ 27.7.2011

1. VZN č. 1/2011 o umiestňovaní informačných, reklamačných a propagačných
zariadení na území obce.
2. Ponukový rozpočet fy Skanska na vysprávku miestnej komunikácie od p. Valovičovej
po p. Nosiana.
3. Stanovenie ceny odpredaja pozemkov na základe žiadosti p. Vadoviča Mariana č. 175
a p. Ing. Radovana Ižolda.
4. Žiadosť p. Banoviča – realizácia výstavby vodovodu a NN rozvodov IBV Dolné Pole.
5. Žiadosť p. Banoviča – zmena územného plánu obce.
6. Informácia starostky o možnosti prevodu miestnej komunikácie od mosta sv. Ján po
hlavnú cestu do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja.
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Pracovné stretnutie otvorila starostka obce a oboznámila poslancov s programom.

K jednotlivým bodom programu:

1. VZN č. 1/2011 o umiestňovaní informačných, reklamačných a propagačných
zariadení na území obce – poslanci toto VZN schválili pomerom hlasov:
za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0.
2. Ponukový rozpočet fy Skanska na vysprávku miestnej komunikácie od p. Valovičovej
po p. Nosiana v celkovej sume 8.818,74 EUR /vrátane DPH/ – poslanci túto ponuku
schválili pomerom hlasov: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0.
3. Stanovenie ceny odpredaja pozemkov na základe žiadosti p. Vadoviča Mariana a p.
Ing. Radovana Ižolda – poslanci boli oboznámení so žiadosťami o odkúpenie
obecných pozemkov a to:
a) v prípade p. Ing. Radovana Ižolda, ktorý žiadal o odkúpenie obecného pozemku na
parc. č. 234/12 v celkovej výmere 11 m2, parc. č. 234/13 v celkovej výmere 49 m2.
Nakoľko na týchto parcelách je už postavený rodinný dom, ktorý postavil jeho
otec.
Menovaný zistil, že tieto pozemky nie sú s obcou vysporiadané, hodlá túto
skutočnosť dať do poriadku. Zároveň bola poslancami stanovená cena za odpredaj
týchto pozemkov v celkovej výmere 60 m2 na sumu 50.- EUR/m2 - poslanci cenu
50.- EUR/m2 schválili pomerom hlasov: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0.
b) v prípade p. Mariana Vadoviča, ktorý žiadal o odpredaj pozemku parc. č. 163/1 vo
výmere 977 m2 a 163/4 vo výmere 508 m2, klasifikovanú ako orná pôda, ktorých
vlastníkmi podľa listu vlastníctva č. 457 je obec Šelpice 2/4 a p. Vadovič ½.
Nakoľko sa p. Vadovič o tieto pozemky dlhodobo stará a zároveň tieto pozemky
užíva celé minimálne 50 rokov, čo uvádza aj v žiadosti o odkúpenie, poslanci
súhlasili s odpredajom a zároveň stanovili cenu 6,60.- EUR/m2 - poslanci cenu
6,60.- EUR/m2 schválili pomerom hlasov: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0.
4. Žiadosť p. Banoviča – realizácia výstavby vodovodu a NN rozvodov IBV Dolné Pole poslanci žiadali o predloženie projektovej dokumentácie stavebnej komisii.
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5. Žiadosť p. Banoviča o zmenu územného plánu obce z dôvodu zaradenia pozemku parc.
č. 1094/14 – orná pôda vo výmere 11162 m2 na výstavbu technickej infraštruktúry na
individuálnu bytovú výstavbu – až po preverení a doplnení potrebných dokladov zo
strany p. Banoviča k realizácii tohto zámeru, poslanci vyjadria svoje stanovisko.
6. Po predchádzajúcom rokovaní s p. Ing. Ľubošom Dušekom, riaditeľom sekcie riadenia
úradu Trnavského samosprávneho kraja, starostka informovala poslancov o možnosti
prevodu miestnej komunikácie od mosta sv. Ján po hlavnú cestu, do vlastníctva
Trnavského samosprávneho kraja. Vzhľadom k tomu, že obci vznikajú problémy,
hlavne v zimných mesiacoch s údržbou tejto komunikácie a zároveň aj s nutnosťou jej
rekonštrukcie, bolo by vhodné túto možnosť využiť, čím by obec ušetrila aj nemalé
finančné prostriedky na jej údržbu i opravy. Poslanci túto možnosť schválili pomerom
hlasov: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0.

Ružena Opálková v.r.
starostka obce

