Zápisnica č.2/2012
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 28.3.2012
v zasadačke obecného úradu.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Schválenie finančného pásma na nákup potravín na jedlo v MŠ
3.Schválenie odpredaja pozemku p. J. Dobrotovi s manželkou
4.Záver
1.Otvorenie, privítanie prítomných
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Štefan Henžel.
Konštatoval, že OZ má 5 členov, prítomní sú 4 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania schopné.
Ospravedlnený . Marek Baláž
Za overovateľov určil p. Líviu Koniarovú a Ing. Milana Kapustu
Za zapisovateľku p. Líviu Koniarovú
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

2.Schválenie finančného pásma na nákup potravín na jedlo v MŠ
Starosta obce informoval prítomných, o návrhu zvýšenia finančných prostriedkov pre
stravníkov v MŠ. Navrhol finančné pásmo č.3 čo by predstavovalo zvýšenie o 0,19 € .
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu
za : 4 poslanci

proti : 0

bolo prijaté uznesenie

Uznesenie č. 6/2012
Vo veci schválenia zvýšenia sumy za nákup potravín na jedlo
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Finančné pásmo č.3 pre
Deti v MŠ
: 1,19 €
Zamestnanci MŠ : 1,19 € + réžia 0,86 € = 2,05 €
Iný stravníci
: 1,19 € + réžia 0,86 € = 2,05 €
Dôchodcovia
: 1,19 € + réžia 0,69 € = 1,88 €

zdržal sa : 0

3.Schválenie odpredaja pozemku p. J.Dobrotovi s manželkou
Starosta obce informoval o žiadosti ktorú si podal p. J.Dobrota s manželkou na odpredaj
pozemku ktorí už v minulom roku schválilo OZ v Nevoľnom uznesením č.28 /2011.
Nakoľko sa p. Dobrotovi vrátilo z katastrálneho úradu na doplnenie do kúpno predajnej
zmluvy i jeho manželku ktorá je v ½ na LV na ktorý majú byť zapísané parcely ktoré
odkúpil p. J. Dobrota s manželkou.

Starosta obce dal hlasovať o členských príspevkoch
za : 3 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 1

Bolo prijaté uznesenie

Uznesenie č.7/2012
Vo veci uzavretia kúpnej zmluvy
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje

uzavretie kúpnej zmluvy, na základe ktorej obec odpredá Jánovi Dobrotovi, rod. Dobrota,
nar. 02.10.1947 bytom Nevoľné 92 a jeho manželke Božene Dobrotovej rod. Beňovej nar.
18.06.1955 bytom Nevoľné 92, nehnuteľnosť v k. ú. Nevoľné, identifikovanú geometrickým
plánom č. 36636029-176/2011 vyhotovený dňa 05.09.2011, úradne overený dňa 12.09.2011,
z parc. č. EKN 482/1 vyznačená ako ostatná plocha o výmere 4 926 m2, "diel 1,2,3,4" o
výmere 126 m2, ktorý prechádza do novovytvorených parc. č. CKN 372/2, diel 2 vyznačený
ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, CKN 372/2 ,diel 3 vyznačený ako
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 ,CKN 372/3 , diel 1 vyznačený ako zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 19 m2 , CKN 372/5 , diel 4 vyznačený ako zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 92 m2 , za kúpnu cenu 135 euro.
Prevod nehnuteľností bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov s tým, že
obecné zastupiteľstvo rozhodlo podľa § 9a ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s poukazom na tú skutočnosť, že predmetný pozemok sa
nachádza pod stavbou a dvorom s. č. 92 vedená na LV č. 551 pre k. ú. Nevoľné,
Účastníkom prevodu na strane nadobúdateľov nie sú osoby uvedené v § 9a ods. 6, 7 zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Toto uznesenie ruší uznesenie č.28/2011 .
3.Záver

Týmto bodom bol program OZ vyčerpaný, starosta obce poďakoval za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
Dátum zápisu: 29.3.2012

Overovatelia :
Lívia Koniarová
Ing. Milan Kapusta
Štefan Henžel
starosta obce

