
U Z N E S E N I E 
 

z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Olcnava konaného dňa 23. 7.  2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave na svojom zasadnutí  

 

A. Prerokovalo: 

 

1. Zámer odpredaja akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 

2. Odpredaj akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s.  

            3. Rozsah výkonu funkcie starostu obce v novom volebnom období  

 4. Činnosť stavebnej komisie   

 4. Činnosť novozaloženej únie žien 

            5. Prípravu akcie „Deň obce“ 

             

                     Uznesenie č. 4/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Olcnave 

 

B. Berie na vedomie: 

     1. Informácie starostu obce 

 

 C. Volí 

     1. Návrhovú komisiu v zložení: Marek Zahuranec, Jozef Olejník   

 

 D. Určuje 

 1.  Overovateľov zápisnice: p. PaedDr. Zlatica Kožárová, p. Ing. Miroslava Rusnáková  

 

2.  Zapisovateľku: Valéria Gardošíková 

  

3. Výkon funkcie starostu  obce Olcnava pre nové volebné obdobie r. 2018-2022  

     v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu podľa § 11 ods. 4. písm. i) zákona SNR  

     č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov  

 

4.  1 volebný obvod pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva v súlade s § 166     

     zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení  

     niektorých zákonov v z. n. p.  

     a 7 poslancov obce Olcnava v novom volebnom období r. 2018 – 2022.  

     v súlade § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších   

     predpisov  

 



E.  Schvaľuje : 

 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva    

     

2. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4/2018/E/2 schválilo zámer odpredaja  4 128 akcií  

    Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad,  

    v menovitej hodnote 1 akcie 33,19 €, za kúpnu cenu  1 akcie vo výške 40,00 €  v súlade 

    s § 9a, ods.1, písm.a)  zákona NR č. 138/1991, v znení neskorších predpisov,  o majetku  

    obcí. Odpredaj akcií prebehne formou verejnej súťaže, kde cena za akciu je daná  

    a súťažiť sa bude o počet odpredaných akcií.  Podmienky verejnej súťaže budu  

    zverejnené na obecnom  úrade v Olcnave, ulica Jarná č. 2. 

    Predkupné právo na odkúpenie akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a. s. 

    so   sídlom v Poprade na ul. Hraničná 662/17  majú akcionári tejto Podtatranskej  

    vodárenskej spoločnosti.  

 

3.   Odpredaj  100 ks akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,  

      Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, v menovitej hodnote 1 akcie 33,19 €, v celkovej  

      menovitej hodnote 3319,00 € (slovom: tritisíctristodevätnásť eur) za kúpnu cenu   

      1 akcie  vo výške 40,00 €, t.j. za celkovú kúpnu cenu 4000,00 € (slovom: štyritisíc eur)  

      kupujúcemu Morfeus s. r. o., Dunajská 15B, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré     

      Mesto,  ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.11, zákona NR  

      č. 138/1991, v znení neskorších predpisov,  o majetku obcí. 

 

 

V Olcnave 31. 7. 2018 

 

 

               

               

               

           Jaroslav S a l a j                                                

             starosta obce   ;

             

 


