Uznesenia
zo mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, ktoré sa
konalo dňa 7.6.2016
__________________________________________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie programu OZ
2. Prerokovanie žiadosti o výmenu priestorov
_________________________________________________________________________________________________
Uznesenie č. 1/VI./2016
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi.
Za hlasovali: p. Desiatnik, p. Ferenc, p. Frajtko, p. Lacko, p. Mgr. Lokajová, p. Mgr. Ňachaj, p. Velán
Uznesenie č. 2/VI./2016
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Novej Vsi
a) s c h v a ľ u j e
zámer prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v nehnuteľnosti zapísanej na LV č.

428, k. ú. Ruská Nová Ves ako administratívna budova so súpisným číslom 168, postavená na
parcele č. 98/2 o výmere 1374 m². Nebytový priestor a prislúchajúci vonkajší priestor sa
nachádzajú v prízemí budovy. Celková výmera plochy nebytových priestorov je 97 m².
b) p o s u d z u j e
prenájom pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení z tohto dôvodu: Jedná sa o výmenu priestorov prevádzky

SNACK – BARU za priestory bývalého pohostinstva, ktoré sú na účel prevádzkovania
SNACK BARU vhodnejšie (skladové priestory, predajné priestory, WC pre personál aj pre
zákazníkov) ako priestory, v ktorých je SNACK BAR v súčasnosti. Uvoľnené priestory
doterajšieho SNACK Bar-u obec plánuje využiť na iný účel (nie na pohostinstvo).
c) p o v e r u j e
Obecný úrad v Ruskej Novej Vsi, aby zabezpečil zverejnenie zámeru obce prenechať majetok obce, t.
j. nebytové priestory do prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce.
d) s c h v a ľ u j e
cenu za prenájom priestorov vo výške 16,00 Eur (slovom šestnásť) na rok/m².
Za hlasovali: p. Desiatnik, p. Ferenc, p. Frajtko, p. Lacko, p. Mgr. Lokajová, p. Mgr. Ňachaj, p. Velán

