Obec Matiaška 56, 094 31

Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Matiaške konaného dňa 09.01.2020 o 18.00 hod
v zasadačke obecného úradu.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny/
Ďalší prítomní: Lešková Beáta - zapisovateľka

K bodu 1/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané ako riadne zasadnutie. Zasadnutie OZ zahájila
a viedla starostka obce Monika Husivargová, ktorá privítala prítomných a oboznámila ich
s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne prijatý takto:
Program rokovania:

Program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie a privítanie hostí
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie predaja nehnuteľného majetku obce
Návrh na uznesenie
Rôzne - diskusia
Záver

Tento program bol jednohlasne prijatý, za hlasovali 5 poslanci z prítomných 5.

K bodu 2/Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľa p.: Leškovú Beátu a overovateľov zápisnice p. Jána
Husivargu a p.Bc. Slavomíra Hrica

K bodu 3/ Schválenie predaja nehnuteľného majetku.
V tomto bode poslanci OZ Matiaška schvaľujú predaj nehnuteľného majetku Obecné
zastupiteľstvo obce Matiaška schvaľuje predaj nehnuteľného majetku obce Matiaška, v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to pozemok evidovaný Okresným
úradom vo Vranove nad Topľou, katastrálnym odborom, pre okres Vranov nad Topľou, obec
atiaška, k. ú Matiaška:
-

parcela registra „C“, parc. č. 164/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 z celku, ktorá bola vytvorená
Geometrickým plánom č. 102/2018 zo dňa 06.08.2018, vyhotoviteľom ktorého je GP

– 3 s.r.o., sídlom Jesenná 1, 080 01 Prešov, IČO: 36 447 992, číslo úradného overenia:
G1-444/2018,
kupujúcemu:
Meno, Priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia :
Rodné číslo:
Bydlisko:
Štátna príslušnosť:
Kúpna cena:

Peter Pavelica
Pavelica
22.05.1984
840522/9151
Matiaška 10, 094 31 Matiaška
SR

3,30- Eur za 1 m2, t. j. spolu za výmeru 39,60- Eur.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemok sa predáva z dôvodu vyrovnania s krajnicou
a rodinnými domami..
Za hlasovali 5 z prítomných 5

poslancov.

K bodu 7/Návrh na uznesenie Návrh na uznesenie bol jednohlasne prijatý. Za hlasovali 5 poslanci
z prítomných 5.

K bodu 8/ Rôzne diskusia
V tomto bode sa rokovalo o bežných problémoch obce, ale hlavným bodom tohto zastupiteľstva bol
dôvod odpredaja pozemku.

K bodu 9/Záver
Po ukončení programu rokovania a diskusie starostka obce ukončila zasadnutie Obecného
zastupiteľstva a poďakovala sa za účasť všetkým prítomným.

D.a.h
Zapísala: Lešková Beáta

Husivargová Monika
Starostka obce

Overovatelia:
............................................
...........................................

