Uznesenia
z Obecného zastupiteľstva v Pravenci
zo dňa 18.4.2013

Uznesenie č. 14/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh programu Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 18.4.2013
II.
schvaľuje
program Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 18.4.2013.
Uznesenie č. 15/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zloženie návrhovej komisie: Jozef Brecko – predseda, Oto Richter – člen,
Marián Kmeťko – člen
II.
volí
návrhovú komisiu v zložení: Jozef Brecko – predseda, Oto Richter – člen, Marián
Kmeťko – člen.
Uznesenie č. 16/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva a správu o činnosti obce
b) návrh komisie pre kultúru, šport, mládež a vzdelávanie na obnovu hracích
zariadení v materskej škole, ktorá spočíva v odstránení pôvodných hracích
zariadení (závesné hojdačky, šmýkačka) a v nainštalovaní nových hracích
zariadení podľa návrhu vedenia materskej školy
II.
súhlasí
s návrhom komisie pre kultúru, šport, mládež a vzdelávanie na obnovu hracích
zariadení
III.
poveruje
starostu obce zakúpením nových hracích zariadení v zmysle schváleného rozpočtu.
Uznesenie č. 17/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrh Výročnej správy obce Pravenec za rok 2012
b) návrh Záverečného účtu obce za rok 2012
c) stanovisko hlavného kontrolóra obce Pravenec k návrhu Záverečného účtu obce za
rok 2012
II.
schvaľuje
a) Výročnú správu obce Pravenec za rok 2012
b) Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad
c) výsledok hospodárenia „ZISK“ a schvaľuje zúčtovanie vo výške 10.152,01 €
s účtom 428 006 – účtovný výsledok hospodárenia

d) výsledok rozpočtového hospodárenia (vrátane finančných operácií) „PREBYTOK
26.313,71 €“ a schvaľuje jeho prerozdelenie do fondov obce nasledovne:
- tvorba rezervného fondu
26.182,14 €
- tvorba sociálneho fondu
131,57 €.
Uznesenie č. 18/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh druhej úpravy programového rozpočtu obce Pravenec na rok 2013
II.
schvaľuje
druhú úpravu programového rozpočtu obce Pravenec na rok 2013 tak, ako bola
predložená
Príjmová časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške
v tom: bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie
Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške
v tom: bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie

4 600,00 €
4 600,00 €
0,00 €
0,00 €
4 600,00 €
4 600,00 €
0,00 €
0,00 €

pričom celková bilancia programového rozpočtu po II. úprave je nasledovná:
Príjmová časť rozpočtu
754 750,00 €
v tom: bežné príjmy
688 950,00 €
kapitálové príjmy
4 800,00 €
príjmové finančné operácie
61 000,00 €
Výdavková časť rozpočtu
754 750,00 €
v tom: bežné výdavky
688 150,00 €
kapitálové výdavky
66 600,00 €
výdavkové finančné operácie
0,00 €
Uznesenie č. 19/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh všeobecne záväzného nariadenia – Štatút obce Pravenec
II.
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie – Štatút obce Pravenec s nasledovnou zmenou:
v § 16 ods. 12 znie: „Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne
sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.“
Uznesenie č. 20/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pravenec
II.
schvaľuje
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pravenec s nasledovnými
zmenami:

-

v článku V. bod 11. písm. e) znie: „v prípadoch hodných osobitného zreteľa,
o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov.“

Uznesenie č. 21/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2005 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
v platnom znení
II.
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č.
4/2005 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
v platnom znení.
Uznesenie č. 22/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh internej smernice – Zásady slobodného prístupu k informáciám a prílohu č. 1
týchto zásad – Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
II.
schvaľuje
internú smernicu – Zásady slobodného prístupu k informáciám a prílohu č. 1 týchto
zásad – Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.
Uznesenie č. 23/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh prideľovania finančných prostriedkov centrám voľného času zriadených na
územiach iných obcí, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Pravenec za
nasledovných podmienok:
- obec poskytne finančné prostriedky centru voľného času na základe písomnej
žiadosti, ktorej súčasťou bude zoznam detí navštevujúcich centrum voľného času,
s uvedením adresy ich trvalého pobytu a dátumu ich narodenia
- prílohou k žiadosti bude kópia rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ
- v prípade, že dieťa reálne navštevuje viacero CVČ, dotácia sa poskytne iba
jednému CVČ
- výška finančnej dotácie na jedno dieťa pre rok 2013 je 30 eur/rok
- dotácia sa poskytne na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie v 2
rovnakých splátkach, a to do 31.5. a 30.9.
- 10 dní pred poskytnutím finančnej dotácie centru voľného času, obecný úrad
vyžiada od zákonného zástupcu dieťaťa čestné prehlásenie, že dieťa reálne
navštevuje CVČ
- o výšku poskytnutej finančnej dotácie bude ponížený príspevok zákonného
zástupcu dieťaťa (žiaka), ktorým zákonný zástupca dieťaťa (žiaka) prispieva na
čiastočnú úhradu výdavkov v centre voľného času.
II.
schvaľuje
návrh prideľovania finančných prostriedkov centrám voľného času zriadených na
územiach iných obcí, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Pravenec za
nasledovných podmienok:

-

-

-

obec poskytne finančné prostriedky centru voľného času na základe písomnej
žiadosti, ktorej súčasťou bude zoznam detí navštevujúcich centrum voľného času,
s uvedením adresy ich trvalého pobytu a dátumu ich narodenia
prílohou k žiadosti bude kópia rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ
v prípade, že dieťa reálne navštevuje viacero CVČ, dotácia sa poskytne iba
jednému CVČ
výška finančnej dotácie na jedno dieťa pre rok 2013 je 30 eur/rok
dotácia sa poskytne na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie v 2
rovnakých splátkach, a to do 31.5. a 30.9.
10 dní pred poskytnutím finančnej dotácie centru voľného času, obecný úrad
vyžiada od zákonného zástupcu dieťaťa čestné prehlásenie, že dieťa reálne
navštevuje CVČ
o výšku poskytnutej finančnej dotácie bude ponížený príspevok zákonného
zástupcu dieťaťa (žiaka), ktorým zákonný zástupca dieťaťa (žiaka) prispieva na
čiastočnú úhradu výdavkov v centre voľného času.

Uznesenie č. 24/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh zmluvy o výpožičke podperných bodov, uzatvorenej medzi obcou ako
nájomcom a Stredoslovenskou energetikou – Distribúcia, a.s. ako požičiavateľom,
z dôvodu rekonštrukcie drôtového rozhlasu v časti dedina
II.
schvaľuje
zmluvu o výpožičke podperných bodov, uzatvorenej medzi obcou ako nájomcom
a Stredoslovenskou energetikou – Distribúcia, a.s. ako požičiavateľom, z dôvodu
rekonštrukcie drôtového rozhlasu v časti dedina.
Uznesenie č. 25/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Pravenci č. 75/2012 zo
dňa 13.12.2012 bol na úradnej tabuli obce Pravenec dňa 30.1.2013 zverejnený zámer
obce Pravenec predať Drahoslavovi Richterovi a manž. Anne, obaja trvale bytom
Pravenec 363, 972 16 Pravenec, nehnuteľnosť - pozemok v k. ú. Pravenec, parcela č.
952/5, trvalé trávne porasty, o výmere 30 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v skutočnosti, že k pozemku parc. č. 952/5, k.ú. Pravenec, neexistuje
prístup z verejnej komunikácie, ale len cez pozemok vo vlastníctve žiadateľa a preto je
pozemok pre obec nevyužiteľný. Odpredajom predmetného pozemku žiadateľovi si
žiadateľ majetkovo-právne usporiada vlastníctvo k uvedenému pozemku, nakoľko ho
už niekoľko rokov užíva v dobrej viere a od pôvodného vlastníka SR – Slovenský
pozemkový fond, ktorý vlastnil pozemok do roku 2012, sa mu ho kvôli vtedy platnej
legislatíve nepodarilo získať do vlastníctva. Osobitný zreteľ spočíva aj v tom, že
žiadateľ v čase, keď mal záujem majetkovo-právne usporiadať predmetný pozemok
s predchádzajúcim vlastníkom, do predmetného pozemku za účelom jeho regulácie
investoval finančné prostriedky. Vzhľadom na absenciu prístupu k uvedenému
pozemku z verejnej komunikácie nie je vhodné uvažovať nad prevodom vlastníctva
k predmetnému pozemku spôsobmi podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb.
II.
schvaľuje
prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Pravenec, parcela č. 952/5, trvalé trávne
porasty, o výmere 30 m2, za cenu 5,00 €/m2, pre Drahoslava Richtera a manž. Annu,

obaja trvale bytom Pravenec 363, 972 16 Pravenec, ako dôvod hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ktorý spočíva v skutočnosti, že k pozemku parc. č. 952/5, k.ú.
Pravenec, neexistuje prístup z verejnej komunikácie, ale len cez pozemok vo
vlastníctve žiadateľa a preto je pozemok pre obec nevyužiteľný. Odpredajom
predmetného pozemku žiadateľovi si žiadateľ majetkovo-právne usporiada vlastníctvo
k uvedenému pozemku, nakoľko ho už niekoľko rokov užíva v dobrej viere a od
pôvodného vlastníka SR – Slovenský pozemkový fond, ktorý vlastnil pozemok do
roku 2012, sa mu ho kvôli vtedy platnej legislatíve nepodarilo získať do vlastníctva.
Osobitný zreteľ spočíva aj v tom, že žiadateľ v čase, keď mal záujem majetkovoprávne usporiadať predmetný pozemok s predchádzajúcim vlastníkom, do
predmetného pozemku za účelom jeho regulácie investoval finančné prostriedky.
Vzhľadom na absenciu prístupu k uvedenému pozemku z verejnej komunikácie nie je
vhodné uvažovať nad prevodom vlastníctva k predmetnému pozemku spôsobmi podľa
§ 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí poplatky súvisiace s podaním návrhu na vklad
do katastra nehnuteľností.
Uznesenie č. 26/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Pravenci č. 76/2012 zo
dňa 13.12.2012 bol na úradnej tabuli obce Pravenec dňa 30.1.2013 zverejnený zámer
obce Pravenec predať Ing. Andrejovi Brayerovi a manž. Ing. Ľube, obaja trvale bytom
Pravenec 351, 972 16 Pravenec, nehnuteľnosť - pozemok v k. ú. Pravenec, parcela č.
952/4, trvalé trávne porasty, o výmere 334 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v skutočnosti, že k pozemku parc. č. 952/4, k.ú. Pravenec, neexistuje
prístup z verejnej komunikácie, ale len cez pozemok vo vlastníctve žiadateľa a preto je
pozemok pre obec nevyužiteľný. Odpredajom predmetného pozemku žiadateľovi si
žiadateľ majetkovo-právne usporiada vlastníctvo k uvedenému pozemku, nakoľko ho
už niekoľko rokov užíva v dobrej viere a od pôvodného vlastníka SR – Slovenský
pozemkový fond, ktorý vlastnil pozemok do roku 2012, sa mu ho kvôli vtedy platnej
legislatíve nepodarilo získať do vlastníctva. Osobitný zreteľ spočíva aj v tom, že
žiadateľ v čase, keď mal záujem majetkovo-právne usporiadať predmetný pozemok
s predchádzajúcim vlastníkom, do predmetného pozemku za účelom jeho regulácie
investoval finančné prostriedky. Vzhľadom na absenciu prístupu k uvedenému
pozemku z verejnej komunikácie nie je vhodné uvažovať nad prevodom vlastníctva
k predmetnému pozemku spôsobmi podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb.
II.
schvaľuje
prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Pravenec, parcela č. 952/4, trvalé trávne
porasty, o výmere 334 m2, za cenu 5,00 €/m2, pre Ing. Andreja Brayera a manž. Ing.
Ľubu, obaja trvale bytom Pravenec 351, 972 16 Pravenec, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v skutočnosti, že k pozemku parc. č.
952/4, k.ú. Pravenec, neexistuje prístup z verejnej komunikácie, ale len cez pozemok
vo vlastníctve žiadateľa a preto je pozemok pre obec nevyužiteľný. Odpredajom
predmetného pozemku žiadateľovi si žiadateľ majetkovo-právne usporiada vlastníctvo
k uvedenému pozemku, nakoľko ho už niekoľko rokov užíva v dobrej viere a od
pôvodného vlastníka SR – Slovenský pozemkový fond, ktorý vlastnil pozemok do
roku 2012, sa mu ho kvôli vtedy platnej legislatíve nepodarilo získať do vlastníctva.

Osobitný zreteľ spočíva aj v tom, že žiadateľ v čase, keď mal záujem majetkovoprávne usporiadať predmetný pozemok s predchádzajúcim vlastníkom, do
predmetného pozemku za účelom jeho regulácie investoval finančné prostriedky.
Vzhľadom na absenciu prístupu k uvedenému pozemku z verejnej komunikácie nie je
vhodné uvažovať nad prevodom vlastníctva k predmetnému pozemku spôsobmi podľa
§ 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí poplatky súvisiace s podaním návrhu na vklad
do katastra nehnuteľností.
Uznesenie č. 27/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Pravenci č. 77/2012 zo
dňa 13.12.2012 bol na úradnej tabuli obce Pravenec dňa 30.1.2013 zverejnený zámer
obce Pravenec predať Anne Flimelovej, trvale bytom Pravenec 327, 972 16 Pravenec,
nehnuteľnosť - pozemok v k. ú. Pravenec, parcela č. 952/3, trvalé trávne porasty, o
výmere 410 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v skutočnosti, že
k pozemku parc. č. 952/3, k.ú. Pravenec, neexistuje prístup z verejnej komunikácie, ale
len cez pozemok vo vlastníctve žiadateľa a preto je pozemok pre obec nevyužiteľný.
Odpredajom predmetného pozemku žiadateľovi si žiadateľ majetkovo-právne
usporiada vlastníctvo k uvedenému pozemku, nakoľko ho už niekoľko rokov užíva
v dobrej viere a od pôvodného vlastníka SR – Slovenský pozemkový fond, ktorý
vlastnil pozemok do roku 2012, sa mu ho kvôli vtedy platnej legislatíve nepodarilo
získať do vlastníctva. Osobitný zreteľ spočíva aj v tom, že žiadateľ v čase, keď mal
záujem majetkovo-právne usporiadať predmetný pozemok s predchádzajúcim
vlastníkom, do predmetného pozemku za účelom jeho regulácie investoval finančné
prostriedky. Vzhľadom na absenciu prístupu k uvedenému pozemku z verejnej
komunikácie nie je vhodné uvažovať nad prevodom vlastníctva k predmetnému
pozemku spôsobmi podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb.
II.
schvaľuje
prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Pravenec, parcela č. 952/3, trvalé trávne
porasty, o výmere 410 m2, za cenu 5,00 €/m2, pre Annu Flimelovú, trvale bytom
Pravenec 327, 972 16 Pravenec, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
ktorý spočíva v skutočnosti, že k pozemku parc. č. 952/3, k.ú. Pravenec, neexistuje
prístup z verejnej komunikácie, ale len cez pozemok vo vlastníctve žiadateľa a preto je
pozemok pre obec nevyužiteľný. Odpredajom predmetného pozemku žiadateľovi si
žiadateľ majetkovo-právne usporiada vlastníctvo k uvedenému pozemku, nakoľko ho
už niekoľko rokov užíva v dobrej viere a od pôvodného vlastníka SR – Slovenský
pozemkový fond, ktorý vlastnil pozemok do roku 2012, sa mu ho kvôli vtedy platnej
legislatíve nepodarilo získať do vlastníctva. Osobitný zreteľ spočíva aj v tom, že
žiadateľ v čase, keď mal záujem majetkovo-právne usporiadať predmetný pozemok
s predchádzajúcim vlastníkom, do predmetného pozemku za účelom jeho regulácie
investoval finančné prostriedky. Vzhľadom na absenciu prístupu k uvedenému
pozemku z verejnej komunikácie nie je vhodné uvažovať nad prevodom vlastníctva
k predmetnému pozemku spôsobmi podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí poplatky súvisiace s podaním návrhu na vklad
do katastra nehnuteľností.
Uznesenie č. 28/2013

Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Pravenci č. 78/2012 zo
dňa 13.12.2012 bol na úradnej tabuli obce Pravenec dňa 30.1.2013 zverejnený zámer
obce Pravenec predať Marekovi Ležovičovi, trvale bytom Pravenec 344, 972 16
Pravenec, nehnuteľnosť - pozemok v k. ú. Pravenec, parcela č. 952/2, trvalé trávne
porasty, o výmere 397 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v skutočnosti, že k pozemku parc. č. 952/2, k.ú. Pravenec, neexistuje prístup z verejnej
komunikácie, ale len cez pozemok vo vlastníctve žiadateľa a preto je pozemok pre
obec nevyužiteľný. Odpredajom predmetného pozemku žiadateľovi si žiadateľ
majetkovo-právne usporiada vlastníctvo k uvedenému pozemku, nakoľko ho už
niekoľko rokov užíva v dobrej viere a od pôvodného vlastníka SR – Slovenský
pozemkový fond, ktorý vlastnil pozemok do roku 2012, sa mu ho kvôli vtedy platnej
legislatíve nepodarilo získať do vlastníctva. Osobitný zreteľ spočíva aj v tom, že
žiadateľ v čase, keď mal záujem majetkovo-právne usporiadať predmetný pozemok
s predchádzajúcim vlastníkom, do predmetného pozemku za účelom jeho regulácie
investoval finančné prostriedky. Vzhľadom na absenciu prístupu k uvedenému
pozemku z verejnej komunikácie nie je vhodné uvažovať nad prevodom vlastníctva
k predmetnému pozemku spôsobmi podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb.
II.
schvaľuje
prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Pravenec, parcela č. 952/2, trvalé trávne
porasty, o výmere 397 m2, za cenu 5,00 €/m2, pre Mareka Ležoviča, trvale bytom
Pravenec 344, 972 16 Pravenec, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
ktorý spočíva v skutočnosti, že k pozemku parc. č. 952/2, k.ú. Pravenec, neexistuje
prístup z verejnej komunikácie, ale len cez pozemok vo vlastníctve žiadateľa a preto je
pozemok pre obec nevyužiteľný. Odpredajom predmetného pozemku žiadateľovi si
žiadateľ majetkovo-právne usporiada vlastníctvo k uvedenému pozemku, nakoľko ho
už niekoľko rokov užíva v dobrej viere a od pôvodného vlastníka SR – Slovenský
pozemkový fond, ktorý vlastnil pozemok do roku 2012, sa mu ho kvôli vtedy platnej
legislatíve nepodarilo získať do vlastníctva. Osobitný zreteľ spočíva aj v tom, že
žiadateľ v čase, keď mal záujem majetkovo-právne usporiadať predmetný pozemok
s predchádzajúcim vlastníkom, do predmetného pozemku za účelom jeho regulácie
investoval finančné prostriedky. Vzhľadom na absenciu prístupu k uvedenému
pozemku z verejnej komunikácie nie je vhodné uvažovať nad prevodom vlastníctva
k predmetnému pozemku spôsobmi podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí poplatky súvisiace s podaním návrhu na vklad
do katastra nehnuteľností.
Uznesenie č. 29/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o doplnení žiadosti Zuzany Jánoškovej o jednorazovú sociálnu výpomoc o
doklady preukazujúce výšku príjmov a výdavkov za celú domácnosť za posledných 12
mesiacov
II.
neschvaľuje
žiadosť Zuzany Jánoškovej o jednorazovú sociálnu výpomoc.
Uznesenie č. 30/2013
Obecné zastupiteľstvo

I.

II.

berie na vedomie
a) upravenú žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
o prenájom nebytových priestorov v objekte vo vlastníctve obce, súp. č. 348
(kultúrno-spoločenské stredisko), o výmere 20,74 m2, za cenu 27,00 eur/m2, za
účelom využitia nebytových priestorov ako prevádzka telefónnej ústredne
b) návrh, že podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ide o prenájom majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v obnovení prenájmu nebytových priestorov za
účelom zachovania telefónnej ústredne umiestnenej v predmetných nebytových
priestoroch, v ktorej má žiadateľ umiestnenú digitálnu technológiu a ktorá je
zriadená vo verejnom záujme
c) informáciu, že na úradnej tabuli obce Pravenec a na internetovej stránke obce bol
dňa 2.4.2013 zverejnený zámer obce Pravenec prenechať svoj majetok do nájmu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schvaľuje
a) v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov dôvod prenájmu majetku obce – nebytové priestory v objekte súp. č. 348
(kultúrno-spoločenské stredisko), o výmere 20,74 m2, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v obnovení prenájmu nebytových priestorov za
účelom zachovania telefónnej ústredne umiestnenej v predmetných nebytových
priestoroch, v ktorej má žiadateľ umiestnenú digitálnu technológiu a ktorá je
zriadená vo verejnom záujme
b) prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 348 (kultúrno-spoločenské
stredisko), za nasledovných podmienok:
- výška nájomného: 27,00 eur/m2/rok
- výmera nebytových priestorov: 20,74 m2
- dĺžka nájmu: doba určitá do 31.12.2022.

Uznesenie č. 31/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť speváckeho súboru Vrbinka o príspevok na dopravu
II.
postupuje
žiadosť speváckeho súboru Vrbinka na prejednanie do komisie pre kultúru, šport,
mládež a vzdelávanie za predpokladu, že žiadosť bude zo strany žiadateľa doplnená
o nasledovné podklady:
- prihláška súboru na hudobný festival
- rozpočet predpokladaných výdavkov súvisiacich s účasťou žiadateľa na hudobnom
festivale
III.
ukladá
obecnému úradu dožiadať od žiadateľa podklady uvedené v bode II. do 10.5.2013.
Uznesenie č. 32/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) zákonnú povinnosť obecného zastupiteľstva prejednať plat starostu obce raz ročne
b) návrh na zvýšenie základného platu starostu na základe § 4 ods. 2 zákona č.
253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o 10 %
II.
schvaľuje

na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov zvýšenie
platu starostu o 10 %, t.j. na sumu 1754 eur (slovom: Jedentisícsedemstopäťdesiatštyri
eur).
Uznesenie č. 33/2013
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
ponuku spoločnosti Development Mobilier s.r.o. na rekonštrukciu verejného svetlenia
v obci
Uznesenie č. 34/2013
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
vyjadrenie spoločnosti Slovaktual s.r.o. k prenájmu časti pozemkov parc. č. 943 a 944,
k.ú. Pravenec
II.
ruší
uznesenie č. 78/2011 zo dňa 26.10.2011.
Uznesenie č. 35/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh zmluvy o výkupe zberového papiera mobilným spôsobom uzatvorenej medzi
obcou Pravenec ako držiteľom komunálneho odpadu a spoločnosťou VV, s.r.o. ako
výkupcom vyseparovaného komunálneho odpadu – zberového papiera
II. súhlasí
s uzatvorením zmluvy o výkupe zberového papiera mobilným spôsobom uzatvorenej
medzi obcou Pravenec ako držiteľom komunálneho odpadu a spoločnosťou VV, s.r.o.
ako výkupcom vyseparovaného komunálneho odpadu – zberového papiera.

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce

