Zápisnica z rokovania
Obecného zastupiteľstva v obci Jarabá
konaného dňa 3. septembra 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania: 1) Otvorenie, schválenie programu OZ, určenie overovateľov
2) SHMÚ – žiadosť o uzatvorenie dohody
3) p. Tomáška – žiadosť o odkúpenie časti pozemku 424/9
4) Voľby do samosprávy obcí 10.11.2018
5) Rôzne
6) Záver
Rokovanie:
K bodu 1:
Prítomných privítal starosta obce JUDr. Juraj Pružinec a zahájil rokovanie. Oboznámil ich
s programom rokovania, program bol schválený.
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Komora, p. Giertl
Za zapisovateľa zápisnice určil: Mgr. Markéta Turňová
za: 2 (p. Giertl, p. Komora)

K bodu 2:
Slovenský hydrometeorologický ústav doručil na obecný úrad dohodu o umiestnení,
rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete.
Poslanci OZ dohodu prerokovali a dohodli sa na jej podpísaní.
Uznesenie 25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
súhlasí s podpisom dohody o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej
hydrologickej siete.
za: 2 (p. Giertl, p. Komora)

K bodu 3:
p. Tomaška s manželkou, trvale bytom Vištuk 385, 900 85 Vištuk, doručili na obecný úrad
žiadosť odkúpenie časti pozemku - 100m2 na parcele č. 424/9 zapísanom na LV č. 121, druh
pozemku: trvale trávne porasty.

Uznesenie 26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
schvaľuje prevod majetku – pozemku parc. č. KN C 424/29 – 100 m2 druh pozemku trvalé
trávne porasty v lokalite Široká zapísanom na LV č. 121
- do vlastníctva:
Jozef Tomaška, nar. 11.02.1955, trvale bytom Vištuk 385, 900 85 Vištuk
a
Marta Tomašková, rod. Radakovičová, nar. 04.08.1956, trvale bytom Vištuk 385, 900 85
Vištuk
- za kúpnu cenu:
16,50€ / m2, t.j. 100x16,50 = 1 650 €
- ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu:
uvedený pozemok sa nachádza v extraviláne obce Jarabá, kupujúci je majiteľom susedného
pozemku, na ktorom má postavenú rekreačnú chatu
- ďalšie podmienky predaja:
Kúpna zmluva bude vypracovaná predávajúcim na základe predložených dokladov.
Všetky náklady súvisiace s následným prevodom nehnuteľnosti do vlastníctva nadobúdateľa,
znáša výlučne nadobúdateľ.
za: 2 (p. Giertl, p. Komora)
proti: 0

K bodu 4:
P. starosta informoval poslancov OZ o Voľbách do orgánov samosprávy obci, ktoré sa budú
konať 10.11.2018.
Uznesenie 27/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
berie na vedomie informáciu o Voľbách do orgánov samosprávy obci, ktoré sa budú konať
10.11.2018.
za: 2 (p. Giertl, p. Komora)
K bodu 5:
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok predložila hlavná kontrolórka Mgr. Ľuptáková

Uznesenie 28/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018.
za: 2 (p. Giertl, p. Komora)

K bodu 7:
Záver: p. starosta JUDr. Juraj Pružinec ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Markéta Turňová
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