Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cabaji-Čápore
konaného dňa 29.1.2009
Obecné zastupiteľstvo v Cabaji-Čápore
A SCHVAĽUJE
Uznesenie č.1/2009
žiadosť Viery Karasovej a manžela Štefana Karasa, bytom Čajkovského 428/10 Nitra o
odkúpenie obecného pozemku v kat.úz.Cabaj, č.p. 665/3 o výmere 18m2 a p.č. 665/4 o výmere
28 m2 za cenu 2,32€/m2
Uznesenie č.2/2009
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce k začatiu podnikateľskej činnosti žiadateľovi Ing.
Andrejovi Bartovi, obch. meno Videopožičovňa ABAR, DVD požičovňa, predaj DVD médií,
cigariet, časopisov, stávková kancelária na pozemku v k.ú.Cabaj č.p. 509
Uznesenie č.3/2009
Žiadosť Prvej slovenskej stávkovej spoločnosti Niké, spol. s r.o. Bratislava o vydanie záväzného
stanoviska k predmetu podnikania „Prevádzkovanie stávkovej kancelárie v zmysle zákona č.
171/2005 o hazardných hrách v prevádzke Videopožičovňa ABAR na adrese Hlavná č.p.509
kataster Cabaj
Uznesenie č.4/2009
l. Deň konania miestneho referenda: 28.2.2009 v čase od 7.00 hod. – 20.00 hod.
2.Znenie otázky pre miestne referendum: Súhlasíte s výstavbou veterného parku /veterných
elektrární/ v katastroch obce Cabaj-Čápor - áno, nie
3. 4 okrsky a 4 volebné miestnosti:
Okrsok č. 1 v Kaštieli Cabaj pre občanov bývajúcich:
na č.s. od 1-343, 748,749,750,751,754,761,766,769,770,772,773,774,778,779,780,781,
Okrsok č. 2 na Obecnom úrade Cabaj-Čápor pre občanov bývajúcich:
na č.s . od 344 – 744, 752, 757, 760,764,765,767,775,776,777,1501-1511 + osada Nový Cabaj a
Fízeš
Okrsok č. 3 – OZ Triezvy život
pre občanov bývajúcich na osade Pereš a Riegler od č.s. 801-919, 799
Okrsok č. 4 – KD Čápor
pre občanov bývajúcich v časti obce Čápor od č.s. 960 – 1472 + osada Hrúšťov
4. 5 členov každej komisie pre miestne referendum a ich náhradníkov, určia ich politické strany,
ktoré majú zastúpenie v OZ a dalších členov určí starosta obce do 10.2.2009
5. 5 členov do sčítacej miestnej komisie pre referendum v zložení:
Ing. Rastislav Mikuš, Ľudovít Holec, Miroslav Jaška, Milan Kováč, Eduard Kováč
6. informovanie voličov o mieste a čase konania referenda
a/ MR
c/ na internetovej stránke obce
b/ na verejnej tabuli obce
d/ písomne do každej domácnosti
s uvedením verejného zhromaždenia občanov dňa 13.2.2009 o 18.00hod. v KD Čápor

7. odmenu členom komisií pre referendum vo výške 30 € na l člena
8. náklady na miestne referendum sa upravia v rozpočte obce na rok 2009 pri jeho úprave po
vykonaní referenda
9. l. zasadnutie členov okrskových komisií sa uskutoční dňa 18.2.2009 o 16.00hod. na obecnom
úrade
Uznesenie č.5/2009
Dodatok č. l k Zmluve č. 81/08/OB ozabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi a
drobnými stavebnými odpadmi obce s firmou ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. so zmenou: vývoz PET
12x ročne, papier a sklo 2x ročne

B ZRIAĎUJE
Uznesenie č.6/2009
Centrum voľného času pri Obecnom úrade v Cabaji-Čápore bez právnej subjektivity

C BERIE NA VEDOMIE
Uznesenie č.7/2009
vytvorenie 4 volebných okrskov a určenie 4 volebných miestností pre voľbu prezidenta SR
konanej 21.3.2009 :
l. okrsok č. – Kaštieľ Cabaj, pre občanov bývajúcich
na č.s. od 1-343, 748,749,750,751,754,761,766,769,770,772,773,774,778,779,780,781
2. okrsok č.2 - OcÚ Cabaj-Čápor pre občanov bývajúcich
na č.s. od 344 – 744, 752, 757,760,764,765,767,775,776,777,1501-1511 + osada Nový Cabaj a
Fízeš
3. okrsok č. 3 - OZ Triezvy život pre občanov osady Pereš a Riegler od č.s. 801-919, 799
4. okrsok č.4 – KD Čápor – pre občanov časti obce Čápor od č.s. 960-1472 a osada Hrúšťov
D ODKLADÁ
Uznesenie č.8/2009
Žiadosť Márii Goldovej, bytom Cabaj-Čápor 355 o prenájom nebytových priestorov v zariadení
Bistro Štadion do budúceho zasadnutia OZ a zároveň vyžaduje žiadosť doplniť o rozsah
plánovaných stavebných prác v prenajatých priestoroch

E ZVOLÁVA
Uznesenie č.9/2008
Verejné zhromaždenie občanov dňa 13.2.2009 o 18.00hod. v KD Čápor

Ing.Beáta Illéšová
prednostka OcÚ

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Ligač
Rudolf Tkáčik

Stanislav Gombík
starosta obce

