OBEC CÍFER
Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, Slovenská republika
IČO 00312347

Zápisnica
z riadneho zasadnutia zastupiteľstva v Cíferi, ktoré sa uskutočnilo
dňa 17.12.2012 o 17:00

Miesto konania: DK Cífer

Prezenčná listina
Prezencia riadnych členov orgánu
Meno

Funkcia

Prítomnosť

Mgr. Jana Bachratá

Volený člen samosprávy

Ing. Oľga Bartošková

Volený člen samosprávy

Neprítomný,
ospravedlnený

Ing. Štefan Čechovič

Volený člen samosprávy

Jaroslav Gross

Volený člen samosprávy

PaedDr. Hildegarda
Lanáková

Volený člen samosprávy

Štefan Granec

Mgr. Monika Jankovičová

Volený člen samosprávy

Volený člen samosprávy

Peter Orlický

Volený člen samosprávy

Miloš Šarmír

Volený člen samosprávy

Ing. Zuzana Silná, PhD.

Štefan Štibrány

Volený člen samosprávy

Volený člen samosprávy

Neprítomný,
ospravedlnený

Čas

Prítomný

17:00 - 17:30

Prítomný

17:00 - 17:30

Prítomný

17:00 - 17:30

Neprítomný,
ospravedlnený
Prítomný

17:00 - 17:30

Prítomný

17:00 - 17:30

Prítomný

17:00 - 17:30

Neprítomný,
ospravedlnený
Prítomný

17:00 - 17:30

Priebeh rokovania

Bod č.1. Otvorenie (schválenie programu, voľba
návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice)
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Funkcia

Útvar/Orgán
starosta
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Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Hlasovania
Hlasovanie číslo 136.
Návrh

Číslo: 136

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer 1. schvaľuje a) program zasadnutia uvedený v pozvánke
s týmito zmenami: - doplnenie bodu č. 3. Schválenie vecného bremena pre ZSE Distribúcia,
a.s. b) návrhovú komisiu: Miloš Šarmír, PaedDr. Hilda Lanáková 2. určuje za overovateľov
zápisnice: Peter Orlický, Štefan Štibrány
Schválený: Áno

Prítomní: 7

Za: 7

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 136/11/2012/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
1. schvaľuje
a) program zasadnutia uvedený v pozvánke s týmito zmenami:
- doplnenie bodu č. 3. Schválenie vecného bremena pre ZSE Distribúcia, a.s.
b) návrhovú komisiu: Miloš Šarmír, PaedDr. Hilda Lanáková
2. určuje
za overovateľov zápisnice: Peter Orlický, Štefan Štibrány

Bod č.2. VZN č. 7/2012 o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Funkcia

Útvar/Orgán
starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Starosta poslancov oboznámil s tým, že pri poslednom zasadnutí zastupiteľstva bolo schválené VZN o miestnych
daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad v znení, ktoré nebolo v jednom bode v súlade so zákonom
a preto ho starosta nepodpísal. Išlo o oslobodenie od platenia dane za stavby, ktoré slúžia na pôdohospodársku
produkciu. Zákon však presne definuje výnimku, kde takéto oslobodenie nemôže nastať, a síce v prípadoch stavieb
slúžiacich na administratívu a na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie. V tomto zmysle bolo
upravené aj VZN, ktoré bolo poslancom predložené na schválenie a stavby, na ktoré sa vzťahovala výnimka, sa zaradili
medzi zdaňované stavby s najnižšou možnou sadzbou za stavby. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.

Hlasovania
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Hlasovanie číslo 137.
Návrh

Číslo: 137

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer 1. prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia
č.7/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Cífer, 2. schvaľujeVšeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Cífer so zmenami.
Schválený: Áno

Prítomní: 7

Za: 7

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 137/11/2012/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
1. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.7/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Cífer,
2. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Cífer so zmenami.

Bod č.3. Schválenie vecného bremena pre ZSE Distribúciu, a.s.
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Útvar/Orgán
starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Hlasovania
Hlasovanie číslo 138.
Návrh

Obecné zastupiteľstvo v Cíferi 1. prerokovalo návrh na zriadenie vecného bremena na časti
nasledovného pozemku v v KN, katastrálne územie Cífer, obec Cífer na liste vlastníctva
1600: nehnuteľnosť zapísaná v listine: parcela 421/1 trvalý trávnatý porast o výmere
2865 m2 (stav podľa KN pred ZMVM) – VZ 145/94 (geom. plán číslo 68/99-)48/2000)
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na časti pozemkov vecné
bremeno na zaťažené nehnuteľnosti, v prospech oprávneného – právo oprávneného na
zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby v rozsahu podľa geometrického plánu
a právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, za účelom zriadenia a uloženia elektroenergetickej stavby a za účelom
užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby na povinnej nehnuteľnosti a jej odstránenie
a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami za týmto účelom oprávneným (ZSE Distribúcia, a.s., IČO 36361518)
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Číslo: 138

Hlasovanie číslo 138.
a ním povereným osobám. 2. schvaľuje zriadenie vecného bremena na časti nasledovného
pozemku v v KN, katastrálne územie Cífer, obec Cífer na liste vlastníctva 1600: nehnuteľnosť
zapísaná v listine: parcela 421/1 trvalý trávnatý porast o výmere 2865 m2 (stav podľa
KN pred ZMVM) – VZ 145/94 (geom. plán číslo 68/99-)48/2000) Vecné bremeno spočíva v
povinnosti povinného strpieť na časti pozemkov vecné bremeno na zaťažené nehnuteľnosti,
v prospech oprávneného – právo oprávneného na zriadenie a uloženie elektroenergetickej
stavby v rozsahu podľa geometrického plánu a právo vstupu, prechodu a prejazdu peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, za účelom zriadenia a uloženia
elektroenergetickej stavby a za účelom užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby
na povinnej nehnuteľnosti a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za týmto účelom
oprávneným (ZSE Distribúcia, a.s., IČO 36361518) a ním povereným osobám.
Schválený: Áno

Prítomní: 7

Za: 7

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 138/11/2012/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo v Cíferi
1. prerokovalo
návrh na zriadenie vecného bremena na časti nasledovného pozemku v v KN, katastrálne územie Cífer, obec Cífer na
liste vlastníctva 1600: nehnuteľnosť zapísaná v listine: parcela 421/1 trvalý trávnatý porast o výmere 2865 m2 (stav
podľa KN pred ZMVM) – VZ 145/94 (geom. plán číslo 68/99-)48/2000)
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na časti pozemkov vecné bremeno na zaťažené nehnuteľnosti,
v prospech oprávneného – právo oprávneného na zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby v rozsahu
podľa geometrického plánu a právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, za účelom zriadenia a uloženia elektroenergetickej stavby a za účelom užívania, prevádzkovania,
údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby na
povinnej nehnuteľnosti a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami za týmto účelom oprávneným (ZSE Distribúcia, a.s., IČO 36361518) a ním
povereným osobám.
2. schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časti nasledovného pozemku v v KN, katastrálne územie Cífer, obec Cífer na liste
vlastníctva 1600: nehnuteľnosť zapísaná v listine: parcela 421/1 trvalý trávnatý porast o výmere 2865 m2 (stav podľa
KN pred ZMVM) – VZ 145/94 (geom. plán číslo 68/99-)48/2000)
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na časti pozemkov vecné bremeno na zaťažené nehnuteľnosti,
v prospech oprávneného – právo oprávneného na zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby v rozsahu
podľa geometrického plánu a právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, za účelom zriadenia a uloženia elektroenergetickej stavby a za účelom užívania, prevádzkovania,
údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby na
povinnej nehnuteľnosti a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami za týmto účelom oprávneným (ZSE Distribúcia, a.s., IČO 36361518) a ním
povereným osobám.

Bod č.4. Diskusia, záver
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Funkcia

Útvar/Orgán
starosta

Ďaľší predkladatelia: -
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Zápis z rokovania

Menovité hlasovania k bodom rokovania
Legenda
N - Neprítomný
NH - Nehlasoval
ZA - Hlasoval za
P - Hlasoval proti
ZD - Zdržal sa
? - Hodnota nie je známa

Číslo bodu rokovania / číslo hlasovania

Meno

1/136

2/137

3/138

Mgr. Jana Bachratá

N

N

N

Ing. Oľga Bartošková

N

N

N

Ing. Štefan Čechovič

ZA

ZA

ZA

Štefan Granec

N

N

N

Mgr. Monika Jankovičová

ZA

ZA

ZA

PaedDr. Hildegarda Lanáková

ZA

ZA

ZA

Peter Orlický

ZA

ZA

ZA

Ing. Zuzana Silná, PhD.

N

N

N

Miloš Šarmír

ZA

ZA

ZA

Jaroslav Gross

ZA

ZA

ZA

Štefan Štibrány

ZA

ZA

ZA

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Zapisovatelia:
Ing. Andrea Kissová

Overovatelia:
Štefan Štibrány
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Peter Orlický
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