UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce HABURA,
zo dňa 01.12.2016
Uznesenie číslo: 18
Obecné zastupiteľstvo :
A. b e r i e n a v e d o m i e

1. Návrh VZN na rok 2017
2. Návrh rozpočtu na rok 2017
3. Konanie akcií :
a) Stretnutie s Mikulášom 7.12.2016
b) Vianočný stolnotenisový turnaj 17.12.2016
c) Silvestrovské posedenie 31.12.2016
d) Haburský ples 18.2.2017
B. s ch v a ľ u j e
1. Obecné zastupiteľstvo v Habure schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obci, 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa odpredaj nehnuteľnosti zapísanej na liste
vlastníctva č. 1272, katastrálne územie Habura, obec Habura, okres Habura,
parcelu registra CKN, parcelu číslo 2337 ostatné plochy o výmere 26640 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/1 z Obce Habura, Habura 63, 067 52, IČO:
00322954 ako predávajúceho na Ľuboš Hriň, rod. Hriň, nar. 29.09.1958,
bytom Hradná 4, Bratislava, ako kupujúceho za kúpnu cenu 3000 eur,
spoluvlastnícky podiel 1/1. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Prevádzaná
nehnuteľnosť je toho času pre obec nevyužitá, nadbytočná. Kupujúci sa
zaväzuje na prevádzanej nehnuteľnosti zriadiť zdravotné zariadenie slúžiace
potrebám obyvateľom obce.
2. Žiadosť na grantový projekt PSS a.s. na Podporu revitalizácie verejných
priestranstiev a nutro-blokov v obytných zónach miest a obcí Slovenska.
Názov projektu – Revitalizácia parku v obci Habura. Požadovaná výška
dotácie je 5 000,- €.
Spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 7 000,- €

3. Zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadosti o NFP zameranej na prípravu
na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov ,
OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom
rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním
na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania
vzniku odpadov
Spracovanie projektovej dokumentácie

C. n e s ú h l a s í
1. s ústnou žiadosťou p. Heleny Vladykovej ohľadom výmeny pozemkov
v lokalite „Kamjana“

Mgr. Michal Prejsa
starosta obce

