UZNESENIE
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
Dňa 08. novembra 2021

U z n e s e n i e č. 30/2021
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie

Správu komisie finančnej, regionálneho rozvoja a správy majetku
Hlasovanie :
Za uznesenie hlasovali: Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský Ján Jambrich, Richard Macko,
RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa:

U z n e s e n i e č. 31/2021
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie

Správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky
Hlasovanie :
Za uznesenie hlasovali: Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský Ján Jambrich, Richard Macko,
RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa:

U z n e s e n i e č. 32/2021
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie
Potrebu upraviť rozpočet vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré je potrebné zapracovať do
schváleného rozpočtu obce na rok 2021

II.

schvaľuje
Úpravu rozpočtu Obce Závažná Poruba s platnosťou od 08.11.2021 podľa predloženého
návrhu na úpravu rozpočtu obce Závažná Poruba, na položkách ktoré sú prílohou tohto
opatrenia

Hlasovanie :
Za uznesenie hlasovali: Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský Ján Jambrich, Richard Macko,
RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa:

U z n e s e n i e č. 33/2021
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 parcelného čísla KNE-E č. 3773/3, druh pozemku – orná
pôda o výmere 331m2 zapísaného na LV č. 1749, k.ú. 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, ato 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 7 eur za m2
- záujemca predloží zámer budúceho využitia kupovanej nehnuteľnosti
- termín na doručenie písomných súťažných ponúk sa určuje do 23.11.2021 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 Ján Jambrich, Richard Macko,
RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa:

V Závažnej Porube dňa 08.11.2021

Ing. Pavel Beťko, v.r.
Starosta obce

