Obecné zastupiteľstvo Janíky

Uznesenia z 3.plenárneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Janíkoch , ktoré sa konalo dňa 06.03.2007
Obecné zastupiteľstvo v Janíkoch
A/ schvaľuje
1a/ za člena komisie finančnej :
b/ za člena komisie pre mládež a šport :
c/ za člena komisie pre rozvoj obce :

Milada Bozsiková
Viola Venchichová
Ján Razgyel
Andrea Skurák
František Csenkey
Rudolf Kiss

2/ Rozpočet obce na rok 2007
3a/ Predaj obecného pozemku pre Mariána Bódiša bytom Bratislava , Holíčska 23 ,
v kat.území Horné Janíky vedľa pozemku parc.č. 125/34 , po geometrickom zameraní
na vlastné náklady , za 1.100,- Sk/m2 - časť pozemku 125/33.
b/ Predaj obecného pozemku v kat.území Horné Janíky parc.č. 71/35 ostatná plocha vo
výmere 168 m2 pre Ronalda Rajkovicsa , bytom 851 01 Bratislava , Šusteková 25
za 300,- Sk/ m2 t.j. 50.400,- Sk.
4a/ Výstavbu rodinného domu pre Tibor Greguš a manž. Oľga v kat. území Horné Janíky
na parc.č. 137/6 a vynatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely parc.č.
137/6 s podmienkou , že na pozemku parc.č. 137/17 nedoporučuje vjazd s ťažkými
strojmi a nákladnými autami , nakoľko parcela č.137/17 je široká len 3 m , a susedí
s rodinným domom č. 240 .Škodu na rod.dome č.240 spôsobenú počas výstavby rodinného
domu stavebníka bude znášať stavebník Tibor Greguš a manž. Oľga.
b/ Prestavbu rodinného domu pre stavebníka Ladislav Both a manž.Helena v kat. území
Horné Janíky s.č. 128
c/ Výstavbu rodinného domu a vyňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske
účely v kat.území Horné Janíky parc.č. 132/4 pre stavevníka Tibor Csenkey a manž. Lídia
bytom Janíky.
5/ Príspevok vo výške 60,- Sk/ m2 pre vlastníka na zaradenie lokality na stavebné účely .
Tieto finančné prostriedky obec môže použiť na rozšírenie a údržbu infraštruktúry a
obecného majetku .
6/ Predaj budovy školy v Horných Janíkoch .
7/ Vypracovanie programu sociálneho a hosporárskeho rozvoja obce Janíky
Ing.Krumpolcovou za 70.000,- Sk
8/ Pre vypracovanie Územného plánu obce Janíky obstarávateľa Ing.Peter Derevenec
za 49.000,- Sk
9/ Podpísanie dodatku k zmluve o vývoze odpadu s PETMAS-ONYX spol r.o.Pezinok
10/ Užívanie verejného priestranstva počas Hodov pre kolotočárov v roku 2007.
B/ berie na vedomie
http://www.janiky.sk

Obecné zastupiteľstvo Janíky
1/ Overovateľov zápisnice
2/ Hlásenie o kontrole plnenia uznesení z 2 .pl.zasadnutia
3/ Informáciu o výstavbe nájomných bytov
C/ neschvaľuje
1. Žiadosť o preklad elektrického stľpu pre rodina Mučkových
D/ poveruje
1/ Komisiu finančnú a nakladanie s majetkom na vypracovanie podmienok predaja budovy
školy v Horných Janíkoch.
2/ Starostu na prejednanie záležitosti- prekladu elektrického stľpu pre rodinu Mučkových
so zástupcami ZEZ.

http://www.janiky.sk

