UZNESENIE
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
Dňa 17. marca 2022

U z n e s e n i e č. 4/2022
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie

Zhodnotenie investičných akcií za rok 2021 a plán výstavby na rok 2022
Hlasovanie :
Za uznesenie hlasovali: Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa,
Ing. Katarína Poliaková
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa:

U z n e s e n i e č. 5/2022
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

schvaľuje

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného
rozhodovania a stavebného poriadku zo dňa 27.12. 2019
Hlasovanie :
Za uznesenie hlasovali: Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa,
Ing. Katarína Poliaková
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa:

U z n e s e n i e č. 6/2022
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie
Potrebu upraviť schválený rozpočet obce na rok 2022 vyšším zapojením zdrojov rezervného
fondu vzhľadom na novovzniknuté skutočnosti rozpočtovej potreby na realizáciu investičných
zámerov obce a úpravu rozpočtu prímov aj výdavkov z týchto zdrojov ako aj zo zdrojov
štátneho rozpočtu.

II.

schvaľuje
1. Úpravu rozpočtu obce zvýšením príjmovej časti rozpočtu celkom o 61987,- eur
a výdavkovej časti rozpočtu celkom o 61987,- eur v položkách rozpočtu uvedených
v prílohe č. 1 tohto uznesenia.

2. Úpravu použitia rezervného fondu obce vyšším použitím oproti schválenému rozpočtu
o 69500,- eur na účely uvedené v prílohe č. 2 tohto uznesenia.

Hlasovanie :
Za uznesenie hlasovali: : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Richard Macko, RSDr. Dušan
Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa:
U z n e s e n i e č. 7/2022
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie
Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Závažná Poruba. Jedná sa o
nehnuteľný majetok, pozemok zameraný geometrickým plánom č. 36995258-13/2022 overený
OÚ v Liptovskom Mikuláši - katastrálnym odborom dňa 25.02.2022, číslo úradného overenia
G1-162/2022, v ktorom má pozemok navrhnutý na odpredaj pridelené parcelné čísla KN-C
628/2, druh pozemku –záhrada o výmere 73 m2. Predmetný pozemok je vyššie uvedeným
geometrickým plánom novovytvorená parcela z parcely č. KN-E č. 3773/2, druh pozemku orná
pôda o výmere 72 m2 , ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1749 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 § 9 a 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 SNR č.138/1991 Zb. podmienky VOS nasledovne:
- minimálna ponúknutá kúpna cena sa určuje vo výške 8 eur za m2
- záujemca predloží zámer budúceho využitia kupovanej nehnuteľnosti
- termín na doručenie písomných súťažných ponúk sa určuje do 05.04.2022 do 11:00 hod.
- záujemca predloží ponuku v zalepenej obálke s označením 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 dní od
vyhodnotenia schválenia odpredaja.
- obec Závažná Poruba si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného záujemcu a VOS zrušiť.

Hlasovanie :
Za uznesenie hlasovali: : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Richard Macko, RSDr. Dušan
Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa:
V Závažnej Porube dňa 18.03.2022

Ing. Pavel Beťko, v.r.
Starosta obce

