Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ivanovce konaného
dňa 29. mája 2018 o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu v Ivanovciach
Prítomní: starostka obce
poslanci

- Bc. Mária Hládeková
- podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľka: Dagmar Fabianová
Overovatelia : Vladimír Čaňo
Miroslav Kudla

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Nepeňažný vklad majetku obce v podiele 1/3 650 m³vodojemu v Melčiciach- Lieskovom do
TVaK, a. s. Trenčín
4. Záver
1. Pani starostka obce privítala všetkých poslancov OZ na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva a skonštatovala, že je prítomných všetkých 7 poslancov, teda OZ je plne
uznášania schopné.
2. Pani starostka previedla kontrolu uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 24 .04 .2018 konštatovala , že všetky uznesenia boli splnené. Poslanci OZ uvedenú
informáciu berú na vedomie uznesením č. 20 /2018/OZ.
3. Nepeňažný vklad majetku obce v podiele 1/3 650 m³vodojemu v Melčiciach- Lieskovom
do TVaK, a. s. Trenčín .
Obecné zastupiteľstvo v Ivanovciach uznesením č. 21/2018/OZ zo dňa 29.05.2018 :
I. prerokovalo:
-návrh na poskytnutie nepeňažného vkladu Obce Ivanovce ako akcionára spoločnosti
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., so sídlom: ul. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36
302 724, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sa,
vložka číslo 10100/R do spoločnosti TVK, a. s.
II. schvaľuje:
- prevzatie záväzku Obce Ivanovce, ako akcionára na zvýšenie základného imania spoločnosti
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., so sídlom: Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36
302 724, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sa,
vložka číslo 10100/R o sumu vo výške 35 800 € (tridsaťpäťtisísosemsto eur) a to vo forme
nepeňažného vkladu Obce Ivanovce do základného imania spoločnosti TVK, a .s.,

vložením nehnuteľných
špecifikácie:

vecí do majetku spoločnosti TVK, a .s., podľa nasledujúcej

Nehnuteľné veci, ktoré sa nezapisujú v katastri nehnuteľností:
VDJ 650m3=1/3 bez s.č. p.č. 727/2
Hodnota nepeňažného vkladu vo výške 35 80000 € bola určená znaleckým posudkom
č. 20/2018, zo dňa 16. 4. 2018, vypracovaným znaleckou organizáciou TOP HOUSE, spol.
s r. o., Zlatovská cesta 35, 911 05 Trenčín
.

ZA: 7 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo, Miroslav Kudla,
Jaroslav Kuchta, Elena Ondrejičková , Dušan Vojt )
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0
Nakoľko boli prerokované všetky body programu zasadnutia a poslanci nemali ďalšie
návrhy ani pripomienky, pani starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila
riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva .
Ivanovce, dňa 29.05.2018
Zapísala: Dagmar Fabianová
Overili: Vladimír Čaňo
Miroslav Kudla

Bc. Mária Hládeková
starostka obce

