UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
dňa 29. apríla 2019
___________________________________________________________________________
U z n e s e n i e č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie navedomie
Správu o činnosti DHZ

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ján Jambrich, Pavol Jedlička,
Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :

U z n e s e n i e č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie navedomie
Správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ján Jambrich, Pavol Jedlička,
Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
U z n e s e n i e č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie navedomie
Správu o činnosti DSS za predchádzajúce obdobie

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ján Jambrich, Pavol Jedlička,
Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :

U z n e s e n i e č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I. Berie na vedomie
návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Závažná Poruba. Jedná sa
o nehnuteľný majetok, to pozemok zameraný geometrickým plánom č. 40003337-13/2019
overený OÚ v Liptovskom Mikuláš - katastrálnym odborom dňa 19.02.2019, číslo úradného
overenia G1-115/2019 11, v ktorom má pozemok navrhnutý na odpredaj pridelené parcelné
číslo KN-C 1382/2 , druh pozemku - ostatné plochy o výmere 47 m2. Pozemok- parcela
KN-C č. 1382/2 je vyššie uvedeným geometrickým plánov novytvorená parcela, a to
z parcely č. KN-E č. 3765/3, druh pozemku orná pôda o výmere 4 164 m2 , ktorá je
zapísaná v liste vlastníctva č. 1749 pre katastrálne územie Závažná Poruba, obec Závažná
Poruba, okres Liptovský Mikuláš v prospech výlučného vlastníctva obce Závažná Poruba
v podiele 1/1.
II. Schvaľuje
1. v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení ( ďalej len zákon č. 138/1991 Zb. ) spôsob prevodu vyššie uvedeného vlastníctva
majetku obce, a to v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. formou
verejnej obchodnej súťaže (ďalej len VOS ),
2. v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. podmienky VOS nasledovne:
- minimálna ponúknutá kúpna cena sa určuje vo výške 16,70 eur za m2
- záujemca predloží účel a zámer budúceho využitia kupovanej nehnuteľnosti
- termín na doručenie písomných súťažných ponúk sa určuje do 31.5.2019 do 11.00
hod.
- záujemca predloží ponuku v zalepenej obálke s vyznačením neotvárať, a to poštou
alebo osobne na Obecný úrad v Závažnej Porube, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba
- výsledky VOS budú záujemcom oznámené písomne alebo e-mailom do 10 dni od
vyhodnotenia schválenia odpredaja
- obec Závažná Poruba si vyhradzuje právo nevybrat' ani jedného záujemcu a VOS
zrušiť
Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ján Jambrich, Pavol Jedlička,
Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :

U z n e s e n i e č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
Berie na vedomie
Požiadavku Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Cirkevného zboru
Závažná Poruba ako prenajímateľa stavby súpisného čísla 189 postavenej na pozemku KN-C
č. 93 a pozemkov KN-C 93 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 1651 m2 a pozemku KNC č. 96 – orná pôda o výmere 949 m2
pre potreby Základnej školy Milana Rúfusa
v Závažnej Porube, ktorej zriaďovateľom je obec Závažná Poruba tak, že počnúc dňom
1.6.2019 sa zvýši ročný nájom zo sumy 2 160,- eur na sumu 2 400,- eur a mesačný nájom zo
sumy 180,- eur na sumu 200 eur.
Súhlasí
so zmenou podmienok nájomnej zmluvy dohodnutej obcou Závažná Poruba ako nájomcom a
Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku, Cirkevný zbor Závažná Poruba
ako prenajímateľom dňa 1.10.2016, ktorej predmetom je nájom vyššie uvedených
nehnuteľností v súlade s návrhom prenajímateľa s platnosťou od 1.6.2019.
Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ján Jambrich, Pavol Jedlička,
Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :

V Závažnej Porube dňa 03.05.2019

Ing. Pavel Beťko, v.r.
starosta obce

