UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
dňa 22. februára 2021
___________________________________________________________________________
U z n e s e n i e č. 1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie
Správu riaditeľky DSS a ZpS

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ján Jambrich, Pavol Jedlička, Stanislav Kuzma,
Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ivan Jačala
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :

U z n e s e n i e č. 2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

sa uznáša na
Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
2/2019 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby
poskytované obcou Závažná Poruba

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ján Jambrich, Pavol Jedlička, Richard Macko, RSDr.
Dušan Migaľa, Ivan Jačala
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa : Stanislav Kuzma

U z n e s e n i e č. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

sa uznáša na
Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
4/2020 o určení názvov ulíc

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ján Jambrich, Pavol Jedlička, Stanislav Kuzma,
Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ivan Jačala
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :

U z n e s e n i e č. 4/2021
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie
návrh na odpredaj nehnuteľného majetku obce Závažná Poruba z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, a to podielu obce vo výške vo výške 13/36 na pozemku parc. č.
KN-E 750/2 orná pôda o výmere 80 m2 zapísaný v LV č. 1883 katastrálne územie
Závažná Poruba, obec Závažná Poruba, okres Liptovský Mikuláš kupujúcim
Martinovi Vančovi, rod. Vančo nar. 21.3.1979 a manželke Silvii Vančovej, rod.
Kuzmová, nar. 27.8.1979, obaja bytom Kollárova 1946/20, 031 01 Liptovský
Mikuláš, obaja štátna príslušnosť SR. Výmera prislúchajúca podielu obce je na
pozemku je 28,89 m2 a kúpna cena je vo výške 20,- eur/m2, t.j. za predmet kúpy
celkom 577,80 eur

II.

odôvodnenie zámeru
Uvedení kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi v podiele 1/1 pozemku KN-C
č. 681/2 – záhrada o výmere 800 m2 , ktorý je priľahlý k prevádzanému pozemku
a podiel na pozemku KN-E č. 750/2 žiadajú odkúpiť od obce z dôvodu zabezpečenia
prístupu na svoj pozemok, na ktorom plánujú postaviť rodinný dom. Obec Závažná
Poruba má záujem rozvíjať individuálnu bytovú výstavbu v obci, pozemok KN-C č.
681/2 je určený na zastavanie pre účely bývania a k budúcemu konaniu o územnom
a stavebnom povolení na výstavbu rodinného domu nie sú zákonné prekážky na
vydanie kladného stanoviska obce k jeho zastavaniu rodinným domom.

III.

schvaľuje
1. v zmysle § 9a, ods. 8, pís. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob predaja podielu obce vo výške 13/36 na pozemku
parc. č. KN-E 750/2 orná pôda o výmere 80 m2 zapísaný v LV č. 1883 katastrálne
územie Závažná Poruba, obec Závažná Poruba, okres Liptovský Mikuláš za cenu
577,80 Eur, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa kupujúcim Martinovi
Vančovi, rod. Vančo nar. 21.3.1979 a manželke Silvii Vančovej, rod. Kuzmová,
nar. 27.8.1979, obaja bytom Kollárova 1946/20, 031 01 Liptovský Mikuláš, obaja
štátna príslušnosť SR
2. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, pís. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj podielu
obce vo výške 13/36 na pozemku parc. č. KN-E 750/2 orná pôda o výmere 80
m2zapísaný v LV č. 1883 katastrálne územie Závažná Poruba, obec Závažná
Poruba, okres Liptovský Mikuláš za cenu 577,80 Eur kupujúcim Martinovi
Vančovi, rod. Vančo nar. 21.3.1979 a manželke Silvii Vančovej, rod. Kuzmová,
nar. 27.8.1979, obaja bytom Kollárova 1946/20, 031 01 Liptovský Mikuláš, obaja
štátna príslušnosť SR do ich bezpodielového vlastníctva

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ján Jambrich, Pavol Jedlička, Stanislav Kuzma,
Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ivan Jačala
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
U z n e s e n i e č. 5/2021
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie
návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Závažná Poruba. Jedná sa
o nehnuteľný majetok, pozemky zamerané geometrickým plánom č. 36735299-78/2020
overený OÚ v Liptovskom Mikuláši - katastrálnym odborom dňa 18.11.2020, číslo
úradného overenia G1-1289/2020, v ktorom majú pozemky navrhnuté na odpredaj
pridelené parcelné čísla KN-C 1585/29, druh pozemku – trvalé trávne porasty
o výmere 83 m2 a KN-C 1498/12, druh pozemku – zastavané plochy o výmere 4 m2.
Predmetné pozemky sú vyššie uvedeným geometrickým plánom novovytvorené
parcely z parcely č. KN-E č. 3779, druh pozemku vodná plocha o výmere 346 m2 ,
ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 551 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 20 € za m2
- záujemca predloží účel a zámer budúceho využitia kupovanej nehnuteľnosti
- termín na doručenie písomných súťažných ponúk sa určuje do 10.03.2021 do 1100
hod.
- záujemca predloží ponuku v zalepenej obálke s vyznačením VOS 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, Ján Jambrich, Pavol Jedlička, Stanislav Kuzma,
Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ivan Jačala

proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :

U z n e s e n i e č. 6/2021
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba za rok
2020

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ján Jambrich, Pavol Jedlička, Stanislav Kuzma,
Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ivan Jačala
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :

U z n e s e n i e č. 7/2021
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ján Jambrich, Pavol Jedlička, Stanislav Kuzma,
Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ivan Jačala
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :

V Závažnej Porube dňa 23.02.2021
Ing. Pavel Beťko
starosta obce

