Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 15.7.2016
Prítomní: Starostka Anna Hricová
Poslanci: Beáta Lechová
Mgr. Elena Novotná
Peter Slejzák
Ďalší prítomní: Marcela Faltinová, zapisovateľka
Neprítomní: poslanec Ing. Ján Korba - ospravedlnený
Poslanec Ing. Martin Faltin - ospravednený
Hlavná kontrolórka obce JUDr. Lýdia Budziňáková - ospravedlnená
Verejnosť: -Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Žiadosť Petra Polláka o odkúpenie pozemku – parcela č. C-KN 60/24 vo vlastníctve
obce Kurimany
4. Príprava akcie Deň obce dňa 13.8.2016
5. Návrh uznesení
6. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva zo začiatkom 14.00 hod. otvorila Anna Hricová, starostka
obce, úvodom privítala prítomných.
Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 3, OZ je uznášania schopné.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice a uznesení: Mgr. Elena Novotná
Beáta Lechová

Navrhovateľ uznesenia: Peter Slejzák
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: Mgr. Elena Novotná, Beáta Lechová, Peter Slejzák
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Schválenie programu zasadnutia
Poslanci prerokovali návrh programu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý
schválili bez pripomienok a doplňujúcich bodov v znení podľa pozvánky.
Číslo uznesenia
42/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje program zasadnutia podľa pozvánky
Prezentácia poslancov:
3
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali Mgr. Elena Novotná, Beáta Lechová, Peter Slejzák
3
0

Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

3. Žiadosť Petra Polláka o odkúpenie pozemku – parcela č. C-KN 60/24 vo vlastníctve
obce Kurimany.
Starostka predložila žiadosť Petra Polláka s manželkou, Kurimany č. 17, ktorí požiadali
o odkúpenie pozemku p. č. KN_C 60/24 s výmerou 100m2. Ide o usporiadanie vlastníckych
práv k už v minulosti užívanému pozemku, priľahlému k dvoru rodinného domu – predmetný
pozemok je vo vlastníctve obce Kurimany. Tento pozemok je umiestnením nepoužiteľný pre
inú osobu, ako pre vlastníka priľahlej nehnuteľnosti. Poslanci súhlasili.
Číslo uznesenia
43/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A/ schvaľuje
1.zámer predať majetok obce Kurimany, a to pozemok p. č. KN-C 60/24 o výmere 100 m2,
zapísaný na LV 1, obec Kurimany, k. ú. Kurimany, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria,
2.spôsob predaja majetku podľa § 9a ods. 8 písm. e)
Zák. č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom
najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku,

3.podmienky predaja: obec si vyhradzuje právo nehnuteľnosť nepredať – zrušiť zámer
predať majetok obce,
B/ poveruje starostku
Zverejnením najmenej na 15 dní zámer predať zhora uvedený majetok formou priameho
predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 pís. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
Prezentácia poslancov:
3
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali Mgr. Elena Novotná, Beáta Lechová, Peter Slejzák
3
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
4. Príprava akcie Deň obce dňa 13.8.2016
Poslanci a starostka si rozdelili predbežné úlohy na akciu Deň obce, ktorý sa uskutoční
v auguste 13. Začiatok akcie o 10.00 hod. v kultúrnom dome.

Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila mimoriadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené 15.00 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová

-------------------------------------------Anna Hricová – starostka obce
Overovatelia zápisnice a uznesení:
Mgr. Elena Novotná .........................................
Beáta Lechová ................................................

