
UZNESENIE 

 

z deviateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe 

 

konaného dňa 16.08.2012 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Nemá námietky: 

 

UZNESENIE č. 19/2012 

Voči odpredaju spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/3 vo vlastníctve Slovenského 

pozemkového fondu pre podielových spoluvlastníkov na LV č. 1183 - Juraja Zachara, rod. 

Zachara a Miroslavy Rajtarovej, rod. Galovej.      

 

Schvaľuje: 

 

UZNESENIE č. 20/2012 

Cenu dohodou za prenájom nebytových priestorov v budove obecného úradu o celkovej 

ploche 328 m², minimálne však 330 € na mesiac. 

 

UZNESENIE č. 21/2012 

Cenu vodného v obci Báb na rok 2013 v sume  0,70 Eur / m³. 

 

UZNESENIE č. 22/2012 

Zrušenie VZN č. 3/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v materskej škole, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Báb.    

  

UZNESENIE č. 23/2012 

Zrušenie VZN obce Báb č.4/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Báb. 

 

UZNESENIE č. 24/2012 

Zrušenie VZN obce Báb č. 5/2008 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 

resp. ţiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni, 

ktorej zriaďovateľom je obec Báb. 

 

UZNESENIE č. 25/2012 

Schvaľuje VZN obce Báb č. 3/2012 o určení príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov 

v materskej škole, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu 

nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Báb.   
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UZNESENIE č. 26/2012 

Ţiadosť Západoslovenskej energetiky, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava o vybudovanie  

novej transformačnej stanice v obci Báb ul. Šomoď na parcele číslo 2656 a výmenu  

jestvujúcej stoţiarovej trafostanice TS 0002 – 001 umiestnenej pri kostole na parcele číslo  

273/1.   

 

UZNESENIE č. 27/2012 

Zmenu programového rozpočtu na rok 2012 v bode D. Granty a transfery Základná škola 

projekt angličtina ţiakov sumou 6.012 Eur a dar pre základnú školu sumou 3,527 Eur, zmena 

sa týka aj výdavkovej časti. 

 

UZNESENIE č. 28/2012 

Ţiadosť Martiny  Bórikovej, Budovateľská 546/24, 927 01 Šaľa o súhlasné stanovisko  

k plánovanému podnikateľskému zámeru – vybudovanie rekreačno – športového zariadenia  

v k. ú. Veľký Báb, parc. reg. ,,C“ č. 2144/2, 2144/5 a 2194/14 - ,,Aquapark“. 

 

UZNESENIE č. 29/2012 

Odpredaj pozemkov v lokalite Bábsky rybník. 

 

UZNESENIE č. 30/2012 

Ţiadosť Michala Černaia, Báb č. 241, 951 34 Báb o odkúpenie časti pozemku, ktorý sa 

nachádza na parcele č. 1008/66, v k. ú. Malý Báb. 

 

Neschvaľuje: 

 

UZNESENIE č. 31/2012 

Ţiadosť Pavla Hajdáka, Báb č. 279, 951 34 Báb o poskytnutie náhradného bývania. 

 

 

 V Bábe dňa 16.08.2012 

 

 

                                                                                                                       Peter Nemeček 

                                                                                                                         starosta obce  

 

 

Predseda návrhovej komisie:                            p. Mária Slamková    .......................................  

Členovia návrhovej komisie:                                 Ing. Ivan Vajzer    ....................................... 

                                                                              František Viskup    .......................................     

 


