Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ zo 7. zasadnutia schválená
poslancom Obecného zastupiteľstva,
v Ňárade, dňa 21. 06. 2019
Na základe pokynu starostu obce, Jozefa Lukácsa rozoslala zamestnankyňa Obecného úradu
Nóra Bartalos dňa 18. 06. 2019 poslancom OcZ e-mail so žiadosťou o hlasovanie per rollam.
Otázka, ktorá bola predmetom hlasovania, bola sformulovaná ako Návrh uznesenia a bolo
možné o nej hlasovať zaslaním odpovede „ za“, „proti “ alebo „ zdržal sa“ na adresu
obec.narad@gmail.com do 21. 06. 2019.
Návrh na schválenie:
A. Návrh Kúpnej zmluvy
uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom
znení medzi zmluvnými stranami Obec Ňárad, ako predávajúci a Gábor Bábics, ako kupujúci.
Predávajúci je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda,
katastrálny odbor na LV č. 957 v kat. území Ňárad ako pozemok: parc. EKN č. 1627/3 (trvalý
trávny porast) vo výmere 52 665 m2, pričom výška spoluvlastníckeho podielu obce činí
10/626 – ín v pomere k celku, k čomu zodpovedá výmera 841,29 m2. Parcela je parcelou
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu.
B. Návrh Kúpnej zmluvy
uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom
znení medzi zmluvnými stranami Obec Ňárad, ako predávajúci a Pavel Bábics, ako kupujúci.
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, vedenej Okresným úradom Dunajská
Streda, katastrálny odbor na LV č. 349 v kat. území Ňárad ako pozemok: parc. EKN č. 1600/1
(orná pôda) vo výmere 384 m2, ktorá parcela je parcelou registra „E“ evidovanou na mape
určeného operátu.
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Hlasovania per rollam bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenia obecného zastupiteľstva
zo 7. zasadnutia uskutočneného dňa 21. 06. 2019

Uznesenie č. 41/7OZ/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad
A. s c h v a ľ u j e
kúpnu zmluvu uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky
zákonník) v platnom znení medzi zmluvnými stranami Obec Ňárad, ako predávajúci a Gábor
Bábics, ako kupujúci. Predávajúci je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, vedenej Okresným
úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na LV č. 957 v kat. území Ňárad ako pozemok:
parc. EKN č. 1627/3 (trvalý trávny porast) vo výmere 52 665 m2, pričom výška
spoluvlastníckeho podielu obce činí 10/626 – ín v pomere k celku, k čomu zodpovedá výmera
841,29 m2. Parcela je parcelou registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu.
B. p o v e r u je
starostu obce, aby podpísal kúpnu zmluvu.
Jozef Lukács
starosta obce
Uznesenie č. 42/7OZ/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad
A. s c h v a ľ u j e
kúpnu zmluvu uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky
zákonník) v platnom znení medzi zmluvnými stranami Obec Ňárad, ako predávajúci a Pavel
Bábics, ako kupujúci. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, vedenej Okresným
úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na LV č. 349 v kat. území Ňárad ako pozemok:
parc. EKN č. 1600/1 (orná pôda) vo výmere 384 m2, ktorá parcela je parcelou registra „E“
evidovanou na mape určeného operátu.
B. p o v e r u je
starostu obce, aby podpísal kúpnu zmluvu.

Jozef Lukács
starosta obce

V Ňárade, 21. 06. 2019
Jozef Lukács
starosta obce
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