U z n e s e n i e č. 175
zo 16. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 1. apríla 2021 o 18.00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho domu v Chľabe.

1. Schválenie programu 16. mimoriadneho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. schvaľuje
1. Podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení program svojho 16. mimoriadneho zasadnutia
dňa 1. apríla 2021 nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Prerokovanie sťažnosti Natálie Adamkovej
Žiadosť „DUNAJ“ ZSS Kováčov vo veci deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb
Uzatvorenie „Memoranda o spolupráci“ medzi Obcou Chľaba a NSK
Žiadosť Pavla Csipaka o kúpu častí obecných pozemkov - parc. č. 1817/1 a parc. č. 1818/2
Žiadosť Emílie Gulyásovej o prenájom časti obecného pozemku - parc. č. 1323
Rôzne
Diskusia
Záver zasadnutia

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Chľabe, dňa 6. apríla 2021

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 176
zo 16. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 1. apríla 2021 o 18.00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho domu v Chľabe.

2. Zriadenie a voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. zriaďuje
1. Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení návrhovú komisiu v zložení:
• Ing. Ján Máčai
• Ing. Eva Očovský
B. vymedzuje úlohy
1. Návrhovej komisii:
a) sledovať priebeh zasadnutia, predkladané návrhy a obsah diskusie,
b) predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy
uznesení, tak aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele.
C. berie na vedomie
1. Určenie overovateľov zápisnice v zložení:
• Andrea Mácsaiová
• Pavol Tóth

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Chľabe, dňa 6. apríla 2021

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 177
zo 16. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 1. apríla 2021 o 18.00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho domu v Chľabe.

3. Prerokovanie sťažnosti Natálie Adamkovej
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Sťažnosť Natálie Adamkovej, podanej v zmysle § 3 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
B. berie na vedomie
1. Sťažnosť Natálie Adamkovej, podanej v zmysle § 3 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
C. potvrdzuje
1. Odporúčanie Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej
stavebnej správy, zo dňa 02. 03. 2021.
D. žiada
1. Spoločný stavebný úrad vo Svodíne o prešetrenie prístupu zamestnanca stavebného úradu
vo veci sťažovateľa.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Chľabe, dňa 6. apríla 2021

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 178
zo 16. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 1. apríla 2021 o 18.00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho domu v Chľabe.

4. Žiadosť „DUNAJ“ ZSS Kováčov vo veci deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Žiadosť „DUNAJ“ ZSS Kováčov vo veci deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb Podpora transformačných tímov.
B. súhlasí
1. Aby obec Chľaba bola zaradená do projektu „Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych
služieb - Podpora transformačných tímov“, za účelom vybudovania novostavby s
interiérovým vybavením pre 12 prijímateľov sociálnych služieb.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Chľabe, dňa 6. apríla 2021

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 179
zo 16. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 1. apríla 2021 o 18.00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho domu v Chľabe.

5. Uzatvorenie „Memoranda o spolupráci“ medzi Obcou Chľaba a NSK

Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh vypracovaného dokumentu: „Memorandum o spolupráci“
B. schvaľuje
1. Uzatvorenie dokumentu: „Memorandum o spolupráci“ medzi Obcou Chľaba, IČO:
00308927, so sídlom 943 66 Chľaba 197 a Nitrianskym samosprávnym krajom, IČO:
37861298, so sídlom 949 01 Nitra, Rázusova 2A.
C. poveruje
1. Starostu obce, Ing. Gregora Izraela, PhD. podpísaním memoranda zo strany obce.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 6. apríla 2021

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 180
zo 16. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 1. apríla 2021 o 18.00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho domu v Chľabe.

6. Žiadosť Pavla Csipaka o kúpu častí obecných pozemkov - parc. č. 1817/1 a parc. č. 1818
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• pozemok parc. č. 1817/1, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o celovej výmere
1607 m2, parcela registra C-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na
LV č. 1, podiel vlastníctva 1/1,
• pozemok parc. č. 1818, druh pozemku - trvalý trávny porast, o celovej výmere 1490 m 2,
parcela registra E-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č. 995,
podiel vlastníctva 1/1.
B. súhlasí
1. S odpredajom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• časť pozemku parc. č. 1817/1, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o celovej
výmere 1607 m2, parcela registra C-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba,
zapísaný na LV č. 1, podiel vlastníctva 1/1,
• časť pozemku parc. č. 1818, druh pozemku - trvalý trávny porast, o celovej výmere 1490
m2, parcela registra E-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č.
995, podiel vlastníctva 1/1.
do výlučného vlastníctva: Pavla Csipaka, bytom 943 01 Štúrovo, Kozmonautov 6,
za podmienok:
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu,
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy,
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.
Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Chľabe, dňa 6. apríla 2021

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 181
zo 16. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 1. apríla 2021 o 18.00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho domu v Chľabe.

9. Žiadosť Emílie Gulyásovej o prenájom časti obecného pozemku - parc. č. 1323
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• časť pozemku parc. č. 1323, druh pozemku - trvalý trávny porast, o výmere 331 m 2,
parcela registra C-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaného na LV č. 1,
podiel vlastníctva 1/1.
B. odkladá
1. Rozhodnúť o schválení prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• časť pozemku parc. č. 1323, druh pozemku - trvalý trávny porast, o výmere 331 m 2,
parcela registra C-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaného na LV č. 1,
podiel vlastníctva 1/1,
subjektu: Emílii Gulyásovej, trvalým pobytom Chľaba súp. č. 259,
za účelom využitia pozemku na parkovanie osobných vozidiel.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 6. apríla 2021

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

