UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
dňa 7. augusta 2018
___________________________________________________________________________
U z n e s e n i e č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

Schvaľuje
V zmysle § 9a), ods. 9, pís. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
Prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

1. Predmet prenájmu:
Stavba súpisného čísla 722 – Dom horskej služby postavená na parc. č. KN-C 1424/2 zapísaná na
liste vlastníctva č. 551, ktorý je vedený Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor
pre okres Liptovský Mikuláš, obec Závažná Poruba, katastrálne územie Závažná Poruba.
2. Nájomca:
Ján Mlynček, 032 02 Závažná Poruba, Hlavná 615/10A
IČO: 47109408
Registrácia: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, č. živn. registra 540-17840
3. Cena a doba prenájmu:
Cena nájmu bude dohodnutá vo výške 2000 Eur ročne
Doba nájmu od 01.09.2018 do 31.12.2030
4. Odôvodnenie:
Dom horskej služby je dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou Chaty Opalisko, ktorá nie je vlastníctvom
obce a pán Mlynček ju má od Športového klubu obce Závažná Poruba prenajatú od 06.12.2017
Súčinnosť týchto dvoch objektov najmä čo do ubytovacej kapacity je nevyhnutá a potrebná pre rozvoj
cestovného ruchu v obci, pretože kapacita Chaty Opalisko nepostačuje na ubytovanie väčšej skupiny
detí a žiakov na organizovanie škôl v prírode, lyžiarskych kurzov a detských táborov, na čo je daná
lokalita aj obidva objekty účelovo najvhodnejšie vzhľadom na kategóriu ubytovacieho zariadenia
a prírodné podmienky.

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Vladimír Duda, Ivan Jačala, Stanislav Kuzma, RSDr. Dušan Migaľa,
Vladimír Mlynček, Pavol Jedlička,
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :

U z n e s e n i e č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube

I.

Určuje

v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov 9 poslancov ako počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube na volebné
obdobie 2018-2022 a v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u t v á r a pre voľby
poslancov Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube na volebné obdobie 2018-2022 jeden
viacmandátový volebný obvod.
II.

konštatuje, že

pre voľby starostu obce sa v súlade s § 166 ods. 4 tvorí jeden jednomandátový volebný obvod.

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : za uznesenie hlasovali : Vladimír Duda, Ivan Jačala, Stanislav
Kuzma, RSDr. Dušan Migaľa, Pavol Jedlička,
proti uzneseniu hlasovali :Vladimír Mlynček
zdržal sa :

U z n e s e n i e č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube

I.

schvaľuje

kúpu nehnuteľného majetku obcou Závažná Poruba, a to kúpu stavby Telocvične súpisného čísla 3
zapísanej na liste vlastníctva č. 1564, pre Obec Závažná Poruba, okres Liptovský Mikuláš, katastrálne
územie Závažná Poruba postavenej na pozemku parcelného čísla KN-C 1167/1, ku ktorému je
zložený list vlastníctva číslo 551, ktorý je vo vlastníctve obce za cenu 1 euro.

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : za uznesenie hlasovali : Vladimír Duda, Ivan Jačala, Stanislav
Kuzma, RSDr. Dušan Migaľa, Vladimír Mlynček, Pavol Jedlička,
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :

V Závažnej Porube dňa 10.08.2018
Ing. Pavel Beťko, v.r.
starosta obce

