Uznesenie č. 103/12/2021
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa
14.05.2021 na Obecnom úrade- Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 19: 00 hodine
K bodu 1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.

1. Konštatuje
Počet prítomných poslancov: 3 a OZ je uznášania schopné

2. Schvaľuje
a/ Návrh programu mimoriadneho obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený na úradnej
tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 12.05.2021
b/ Overovateľov zápisnice: p. Juraj Rožek, p. Vlastimil Šiška
c/ Zapisovateľka: Ing. Katarína Obšivanová

Hlasovanie: za: 3 /Ing. K. Obšivanová, p. J. Rožek, p. V. Šiška/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

vo Vozokanoch, dňa 14.05.2021

Jaroslav Bazala
starosta obce

vyvesené : 17.05.2021
zvesené : 02.06.2021

Uznesenie č. 104/12/2021
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného dňa
14.05.2021 na Obecnom úrade- Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 19: 00 hodine

K bodu 2. Predloženie cenovej ponuky COOP JEDNOTA Topoľčany- spotrebné
družstvo, vo veci odkúpenia pozemku a budovy do vlastníctva obce
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.

1.Berie na vedomie :
Predloženú cenovú ponuku zo dňa 14.05.2021 zo strany spoločnosti COOP JEDNOTA Topoľčanyspotrebné družstvo, vo veci odkúpenia pozemku /parc. č. 152/ a budovy /bývalej predajne potravín/
do vlastníctva obce za minimálnu cenu danej nehnuteľnosti : 20 000,00 eur a obec Vozokany podľa
predloženej cenovej ponuky má záujem o jej odkúpenie.

2. Odporúča starostovi obce :
Jednať so spoločnosťou COOP JEDNOTA Topoľčany- spotrebné družstvo - súčasným vlastníkom
pozemku a budovy, o zistenom skutkovom stave týkajúcom sa predmetnej nehnuteľnosti a zistiť
všetky náležitosti spojené s vysporiadaním nehnuteľnosti /pridelením súpisného čísla/ a o tejto
skutočnosti informovať poslancov OZ na najbližšom zasadnutí OZ.

Hlasovanie:

za: 3 /Ing. K. Obšivanová, p. J. Rožek, p. V. Šiška/
proti: 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

vo Vozokanoch, dňa 14.05.2021

Jaroslav Bazala
starosta obce

vyvesené : 17.05.2021
zvesené : 02.06.2021

