Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
ktoré sa konalo dňa 02.10.2013

Uznesenie č. 21/2013
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje
a) vstup a zaradenie obce Martovce do verejno -súkromného partnerstva Mikroregiónu
Hurbanovo počas rokov 2013 - 2020
b) spoluprácu na príprave a implementácii stratégie rozvoja územia Mikroregiónu
Hurbanovo alebo iných programov založených na principoch prístupu LEADER počas rokov
2013 - 2020 v zmysle práv a povinností členov Mikroregiónu Hurbanovo, ktoré sú upravené
stanovami Mikroregiónu Hurbanovo

Uznesenie č. 22/2013
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje
a) vstup obce za člena občianskeho združenia s názvom Mikroregión Hurbanovo:
b) ročný poplatok do občianskeho združenia Mikroregión Hurbanovo vo výške 165,00
EUR

Uznesenie č. 23/2013
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2013 o zrušení všeobecne záväzných
nariadení č. 1/2005 o zásadách kontrolnej činnosti v podmienkach obecnej samosprávy obce
Martovce, č. 3/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a
dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Martovce a č. 2/2011 o vymedzení
miest na vylepovanie volebných plagátov.

Uznesenie č. 24/2013
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi pre
občanov - BD 6 b.j. a o úplnom znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008 o nakladaní
s nájomnými bytmi pre občanov - BD 6 b.j.

Uznesenie č. 25/2013
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje
vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na voľby do VÚC v obci na
verejných priestranstvách možno na nasledovných miestach a plochách:
Miesto:
verejné tabule obce 3 x

Plocha:
3x1,5 m2

prenosné tabule

2x2 m2

2x

(Pred obecným úradom, pri veľkej autobusovej
zastávke a na Nyitraháte)
(Pred obecným úradom, pri veľkej autobusovej
zastávke)

Uznesenie č. 26/2013
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013

Uznesenie č. 27/2013
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje
Zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s., za nasledovných podmienok:
1. Predmetom vecného bremena je:
a) Uloženie a vedenie vodovodného potrubia HDPE 100 DN 150 vyznačené v Geometrickom
pláne č. 12/2013 vypracovaný spoločnosťou IVTER s.r.o. pod číslom36539651-12/2013 na
častiach pozemkov v katastrálnom území obce Martovce:
- parcela reg. E, č. 486 v dĺžke 146,18 m na ploche 436 m2
- parcela reg. C, č. 20/1 v dĺžke 288,47 m na ploche 792 m2,
- parcela reg. C, č. 89/1 v dĺžke 0,81 m na ploche 2 m2.
b) Uloženie a vedenie vodovodného potrubia HDPE 100 DN 150 vyznačené v Geometrickom
pláne č. 11/2013 vypracovaný spoločnosťou IVTER s.r.o. pod číslom36539651-11/2013 na
častiach pozemku v katastrálnom území obce Martovce:
- parcela reg. C, č. 209 v dĺžke 110,95 m na ploche 334 m2.
2. Obsahom vecného bremena je právo uloženia a prevádzkovania stavby vodovodného
potrubia na vymedzených častiach pozemkov, pričom obec Martovce, ako vlastník sa
zaväzuje trpieť uloženie vodovodného potrubia, jeho prevádzkovanie, rekonštrukciu,
modernizáciu, opravy a údržbu a obmedzenia užívania v pásme ochrany tohto potrubia,
predovšetkým zákaz vykonávania zemných práv, umiestňovanie stavieb, konštrukcií alebo
iných podobných zariadení a vykonávať činnosti, ktoré by obmedzili prístup k verejnému
vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty,
umiestňovať skládkya vykonávať terénne úpravy.
3. Vecné bremenosa zriaďuje bezodplatne.

Uznesenie č. 28/2013
Obecné zastupiteľstvo:
Súhlasí
s odpredajom časti pozemku (cca 20 m2) vo výške 10,- EUR/m2 v prospech spoločnosti
Západoslovenská , a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava. Jedná sa o parcelu č. 264, vedená na
LV č. 622 registra KN "C", o výmere 4945 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria,
katastrálne územie Martovce, obec Martovce, okres Komárno.

Uznesenie č. 29/2013
Obecné zastupiteľstvo:
Súhlasí
so zriadením vecného bremena odplatne vo výške 5,- EUR za 1 m bežný uloženého vedenia v
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.
Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti:
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Uznesenie č. 30/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A/
Súhlasí
s prenajatím jednoizbového bytu v BD 6 b.j. pre p. Erzsébet Németh, Komenského ul.
261/18, Komárno
B/
Stanovuje
1. podmienky prenájmu pre byt č. 2 v 6. b.j. blok A:
1.1
výška nájomného – 123,80 Eur/ mesiac
1.2
doba prenájmu – 03.10.2013 do 30.09.2016
1.3
zloženie finančných prostriedkov vo výške 6-mesačného nájomného

