Zápisnica

č. 2/2021

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 17.05.2021
________________________________________________________________
Prítomní : Ing.Dušan Galdun, Peter Horváth, Ing. Cyril Krajňák, Milan Mačo, Tomáš Mačo,
Ján Šimko, Jaroslav Sendža
Neprítomní :

Neplánované zasadnutie OZ sa konalo dňa 17.05.2021 (pondelok) o 15,00 hod. v budove
Obecného domu podľa § 12, zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Bolo zvolané na základe žiadosti troch poslancov. Pred vstupom do obecnej sály
boli pripravené dezinfekčné prostriedky, rúška a rukavice.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Predaj pozemkov, ktoré obec odkúpila za účelom predaja občanom,
parc.č. 465/24, 465/25, 465/26, 465/28, 465/29, 465/30 na LV č. 1109, 327, 1001,
1086 ,1090
5. Zrušenie nakladania s finančnými prostriedkami svojvoľne do 10000 €, návrh do
500 €.
6. Záver
Program bol jednohlasne schválený.
Za zapisovateľa bola určená Makarová Janka, pracovníčka obce.
Za overovateľov boli určení Ing. Krajňák Cyril, Mačo Milan.
K bodu č. 4
Poslanci zvolali toto neplánované Obecné zastupiteľstvo. Poslanec Mačo Tomáš sa
informoval či sa tieto pozemky nachádzajú vo vodárenskom ochrannom pásme.
Starosta informoval, že tieto pozemky sú v ochrannom pásme ale sú zahrnuté v ÚPNO.
Poslanec Ing. Krajňák Cyril oboznámil prítomných, ktoré parcely už sú vo vlastníctve obce.
Na parcelách parc.č. 465/24, 465/25, 465/26, 465/28 sa môže vypracovať geometrický plán
a rozpredať parcely. Na niektorých parcelách má ešte podiely SPF.
Starosta obce informoval prítomných o postupe pri odpredaji obecného pozemku.
HK navrhla najprv vypracovať GP, pripraviť a vyhlásiť verejnú súťaž s podmienkami na
predaj pozemkov.
Uznesenie č. 11/2021 –
Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s vypracovaním verejnej súťaže na predaj obecného
nehnuteľného majetku (pozemky).
Hlasovanie :
za ... 6 (Ing.Dušan Galdun, Ing. Cyril Krajňák, Milan Mačo, Tomáš Mačo,
Ján Šimko, Jaroslav Sendža)
zdržal sa ... 1 (Horváth P. – nebol prítomný)

proti ... 0.

Uznesenie č. 12/2021 –
Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odkupom pozemku parc.č. 95/14 - prístupová
panelová cesta na osade, (5 € za 1m2) v celkovej cene 2.180 € .
Hlasovanie :
za ... 7,
zdržal sa ... 0,
proti ... 0.
Uznesenie č. 13/2021 Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odkupom pozemkov parc.č. 465/34, 161/2 (5 € za
1m2) podľa geometrického plánu č. 28/2021 vypracovaného J.Vavrencom GEOMAP,
schváleného dňa 14.05.2021 pod č. G1-862/2021.
Hlasovanie :
za ... 7,
zdržal sa ... 0,
proti ... 0
Na júnovom zastupiteľstve bude pripravená verejná súťaž na odpredaj obecných pozemkov
s podmienkami. Bude zriadená komisia, ktorá bude rozhodovať o žiadostiach.
Pred júnovým zasadnutím OZ sa komisie zídu a dohodnú prípadne úpravy PD výstavbu
v rómskej sade – návrh poslanca Ing. Krajňáka C.
K bodu č. 5
Poslanci chcú, aby starosta informoval poslancov čo sa robí v obci.
Uznesenie č. 14/2021 –
Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje zrušenie nakladania s finančnými prostriedkami
svojvoľne do 10000 €, návrh do 500 €.
Hlasovanie :
za ... 0,
zdržal sa ... 7,
proti ... 0

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.

Zapísala : Makarová Janka
Overovatelia : Ing. Krajňák Cyril
Mačo Milan

Slavomír Lipták
Starosta obce

