Obecné zastupiteľstvo v Zámutove, 094 15 Zámutov

Uznesenie č. 181/18/2021
z 18. zasadnutia OZ
konaného dňa 14. apríla 2021

Obecné zastupiteľstvo v Zámutove

A. Schvaľuje:
-

členov návrhovej komisie: Andrej Lenger, Ján Tancoš
overovateľov zápisnice: Viktória Nagyová, Ondrej Košč

Za uznesenie hlasovali: Badinková Marta, Bezek Ján, Ing. Béreš Mikuláš, Košč Ondrej, Lenger
Andrej, Nagyová Viktória, Tancoš Ján, Vall Miroslav
Zdržali sa: 0
Neprítomní: Bilý Marek
Proti: 0

v Zámutove
dňa 14.04.2021

Duda Stanislav v. r.
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Zámutove, 094 15 Zámutov
Uznesenie č. 182/18/2021
z 18. zasadnutia OZ
konaného dňa 14. apríla 2021

Obecné zastupiteľstvo v Zámutove

A. Berie na vedomie:
-

kontrolu plnenia uznesení zo 17. zasadnutia OZ

Za uznesenie hlasovali: Badinková Marta, Bezek Ján, Ing. Béreš Mikuláš, Košč Ondrej, Lenger
Andrej, Nagyová Viktória, Tancoš Ján, Vall Miroslav
Zdržali sa: 0
Neprítomní: Bilý Marek
Proti: 0

v Zámutove
dňa 14.04.2021

Duda Stanislav v. r.
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Zámutove, 094 15 Zámutov
Uznesenie č. 183/18/2021
z 18. zasadnutia OZ
konaného dňa 14. apríla 2021

Obecné zastupiteľstvo v Zámutove

A. Schvaľuje:
-

priamy odpredaj parcely reg. C – KN parcelné číslo 944/4 – trvale trávnaté porasty o výmere
1169 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 31/2021 zo dňa 22.02.2021,
úradne overeného dňa 23.02.2021 pod č. G1-108/2021, z pôvodnej parcely registra C –KN
parcelné číslo 944/1, vedenej na LV č. 791, ktorej vlastníkom je Obec Zámutov a to pre
kupujúceho MVDr. Marin Uhrin, Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov, IČO: 42384273,
DIČ: 1087184747, za cenu 10,30 € za 1 m2, 1169 m2 x 10,30 € = spolu 12.040,70 €, slovom:
dvanásťtisícštyridsať EUR 70/100.
Kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva (správne poplatky za
vklad do katastra nehnuteľnosti).
Priamy odpredaj – prevod majetku sa schvaľuje v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991
Zb. § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5.

Za uznesenie hlasovali: Badinková Marta, Bezek Ján, Ing. Béreš Mikuláš, Košč Ondrej, Lenger
Andrej, Nagyová Viktória, Tancoš Ján, Vall Miroslav
Zdržali sa: 0
Neprítomní: Bilý Marek
Proti: 0

v Zámutove
dňa 14.04.2021

Duda Stanislav v. r.
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Zámutove, 094 15 Zámutov
Uznesenie č. 184/18/2021
z 18. zasadnutia OZ
konaného dňa 14. apríla 2021

Obecné zastupiteľstvo v Zámutove
A. Schvaľuje:
-

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce formou zámeny
vlastníctva nehnuteľností so subjektom : Slovenská republika, v mene ktorej koná správca
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, sídlo: Radničné námestie
8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047, pričom ide o postup z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorého zdôvodnenie je: vykonanie zosúladenia stavu vlastníctva
a užívania pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky – SLOVENSKÉHO
VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, a pozemkov vo vlastníctve obce
podľa skutočného stavu, podľa faktického stavu v prírodných podmienkach. Zosúladenie
stavu je potrebné pre efektívne a reálne využívanie pozemkov plniacich funkcie na úseku
vodného hospodárstva.

Zámena vlastníctva nehnuteľností bude vykonaná vo forme písomnej zámennej zmluvy,
ktorej predmetom budú tieto nehnuteľnosti :
a/ pozemky prevedené z vlastníctva obce do vlastníctva SR (SVP) :
parcela registra “C“ KN č. 1640/22 s výmerou 895 m2, druh pozemku vodné plochy,
spoluvlastnícky podiel 1/1,
- parcela registra “C“ KN č. 1640/47 s výmerou 153 m2, druh pozemku trvalé trávne
porasty, spoluvlastnícky podiel 1/1,
b/ pozemky prevedené z vlastníctva SR (SVP) do vlastníctva obce :
- parcela registra “C“ KN č. 1640/18, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 224 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1,
- parcela registra “C“ KN č. 1640/36, druh pozemku ostatné plochy s výmerou 417 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/1,
- parcela registra “C“ KN č. 1640/41, druh pozemku ostatné plochy s výmerou 107 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/1,
- parcela registra “C“ KN č. 1640/42, druh pozemku ostatné plochy s výmerou 68 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/1,
- parcela registra “C“ KN č. 1640/45, druh pozemku ostatné plochy s výmerou 262 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/1,
- parcela registra “C“ KN č. 1640/48, druh pozemku ostatné plochy s výmerou 186 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/1.
-

Obec vykoná aj platbu na finančné vyrovnanie v celkovej výške 4073,00 Eur, v zmysle
návrhu písomnej zámennej zmluvy so Slovenskou republikou.
Nakladanie s uvedenými nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce je v súlade s ekonomickým
záujmom obce, pričom obec zámenou získa do vlastníctva pozemky od SR (SVP), ktoré bude
môcť efektívne využiť pri svojom hospodárení.

Za uznesenie hlasovali: Badinková Marta, Bezek Ján, Ing. Béreš Mikuláš,
Andrej, Nagyová Viktória, Tancoš Ján, Vall Miroslav
Zdržali sa: 0
Neprítomní: Bilý Marek
Proti: 0

Košč Ondrej, Lenger

v Zámutove
dňa 14.04.2021

Duda Stanislav v. r.
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Zámutove, 094 15 Zámutov

Uznesenie č. 185/18/2021
z 18. zasadnutia OZ
konaného dňa 14. apríla 2021

A. Schvaľuje:

- v zmysle článku 3 platných Zásad o odmeňovaní poslancov a členov komisií Obecného
zastupiteľstva Obce Zámutov na návrh starostu obce mesačnú odmenu pre zástupcu starostu p.
Jána Bezeka vo výške 100,- €, počnúc odmenou za mesiac apríl 2021.
Odmena v zmysle článku 2 týchto zásad pre poslanca obecného zastupiteľstva nie je týmto
uznesením dotknutá .

Za uznesenie hlasovali: Badinková Marta, Bezek Ján, Ing. Béreš Mikuláš,
Andrej, Nagyová Viktória, Tancoš Ján, Vall Miroslav
Zdržali sa: 0
Neprítomní: Bilý Marek
Proti: 0

Košč Ondrej, Lenger

v Zámutove
dňa 14.04.2021

Duda Stanislav v. r.
starosta obce

