UZNESENIA
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 11.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Zlatnej na Ostrove
1. volí
členov návrhovej komisie:
- Mária Sebestyénová
- Peter Vígh
menuje
overovateľov zápisnice:
- Gabriel Aranyosi
- Peter Varjú
schvaľuje
Program 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia, zvolenie členov návrhovej komisie, menovanie overovateľov
zápisnice a schválenie programu 28. zasadnutia OcZ
2. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
3. Interpelácie
4. Rôzne
5. Informácie o dôležitých udalostiach a opatreniach medzi dvoma zasadnutiami
2. berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na
Ostrove, konaného dňa 20.09.2022.
3. konštatuje
že na zasadnutí neodznela žiadna interpelácia.
4.1.1 konštatuje
že na základe žiadosti od Silvie Szalaiovej, bytom 946 12 Zlatná na Ostrove č. 851,
uznesením Obecného zastupiteľstva v Zlatnej na Ostrove číslo 27/2022-9.1.2 zo dňa
20.09.2022 bol schválený zámer:
- prenájom bytu na 1.poschodí športovej haly so súp. č. 851 v Zlatnej na Ostrove, vo
výmere 106,96 m2, na parcele č. 426/6 v k.ú. Zlatná na Ostrove, evidovaná
Okresným úradom, katastrálnym odborom v Komárne na LV č. 1012 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli, webovej stránke obce a na CUETe od 21.09.2022 do
11.10.2022.
4.1.2 schvaľuje
prenájom bytového priestoru na 1. poschodí športovej haly, vo výmere 106,96 m2, stavba so
súp. č. 851 na parcele č. 426/6 v k.ú. Zlatná na Ostrove, evidovaná Okresným úradom,
katastrálnym odborom v Komárne na LV č. 1012 vo vlastníctve obce v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov so žiadateľom:
Silviou Szalaiovou, bytom 946 12 Zlatná na Ostrove č. 851, za nasledovných podmienok:
 nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, na obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023
 nájomné vo výške 186,11 EUR /mesačne a prevádzkové náklady
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 nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi mesačné nájomné vopred, a to mesačne
vždy v lehote najneskôr 31 dní pred začiatkom mesiaca, za ktoré sa platí nájomné.
Neakceptovanie uvedených podmienok nájmu, resp. nedodržanie termínov splatnosti
nájomného zo strany nájomcu môže byť dôvodom pre okamžitú výpoveď nájomnej
zmluvy.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších prepisov, kde osobitným zreteľom je, že žiadateľka uvedený
byt už prenajíma od 01.06.2012 a nie je iný žiadateľ.
Prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
4.1.3 žiada
starostku obce Zlatná na Ostrove zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v
zmysle bodu 4.1.2 tohto uznesenia do 30 dní od schválenia.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:
Počet poslancov: 9 / Mária Sebestyénová, Peter Vígh, Mária Prétorová, Peter Varjú, Viktor
Szabó, RNDr. Tomáš Kušík PhD., Ing. Anikó Keszán, Csaba Hegedűs, Gabriel Aranyosi
Počet prítomných: 8
Hlasovanie za: 8
Hlasovanie proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: 0
Návrh bol schválený poslancami OcZ.

Zlatnej na Ostrove, dňa 11.10.2022

----------------------------------------------Mária Sebestyénová

----------------------------------------------Peter Vígh
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