Obec Vrakúň, 930 25 Vrakúň, Námestie Svätého Štefana 474/1

Zápisnica napísaná
z hlasovania „Per rollam“ zo dňa 19.3.2018

Dňa 19.3.2018 o 17.51 h starosta obce Vrakúň PaedDr. Štefan Fazekas zo svojej emailovej adresy rozposlal poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Vrakúň žiadosť
o hlasovanie „Per rollam“ vo veci uzatvorenia zmluvy o nájme nebytových priestorov –
kuchyne - v budove kultúrneho domu vo Vrakúni – medzi stranami :
1. Obec Vrakúň, zastúpená PaedDr. Štefan Fazekasom - ako prenajímateľ,
2. Vojtech Csiba, súkromný podnikateľ, ako nájomca.
Návrh zmluvy bol rozposlaný poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Vrakúň, ktorí
jedným hlasovaním
hlasovalio súhlase, či nesúhlase
uzatvorenia nájomnej
zmluvy.Možné odpovede boli : áno, nie, zdržal sa hlasovania.
Ako najneskorší termín hlasovania „per rollam“ spätným e-mailom určil starosta obce
PaedDr. Štefan Fazekas do 23.00 h dňa 22.3.2018.
Výsledok hlasovania :Počet poslancov, ktorí hlasovali „Per rollam“ : 8
Počet poslancov, ktorí hlasovali „za prijatie návrhu“ : 8
Počet poslancov, ktorí nehlasovali : 1(Rudolf Uher)

Vzhľadom na to, že celkový počet poslancov OZ Vrakúň je 9 poslancov a z nich hlasoval za
prijatie návrhu 8 poslancov :

„Návrh bol prijatý“

Zápisnicu napísala :
Mgr. Edina Méhesová

Za správnosť zápisnice :
PaedDr. Štefan Fazekas

Uznesenie
z hlasovania „per rollam” Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni
zo dňa 23.03.2018
_______________________________________________________________________________________________________________

Uznesením č. 9/2018
OZ schvaľuje

zmluvu o nájme nebytových priestorov – kuchyne – v budove kultúrneho domu vo
Vrakúni medzi Obcou Vrakúň a nájomcom Vojtechom Csibom, ktorým
-

-

Obec Vrakúň prenecháva nájomcovi predmetný nebytový priestor na účely
prevádzkovania svojej obchodnej činnosti – prevádzkovania kuchyne, a to na
dobu určitú – na dobu 6 rokov, od 03.04.2018 do 03.04.2024.
je určený výška nájmu 100,-€/mesiac,
nájomcovi bola určená povinnosť počas doby nájmu všetky náklady spojené
s energiu, t.j., vodné, stočné, plyn, elektrická energia a odvoz odpadov.
v prípade organizovania spoločenského podujatia prenajímateľom, nájomca
bezplatne poskytne kuchyňu prenajímateľovi, alebo ním poverenej osobe.

