UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce HABURA,
zo dňa 14.02.2017
Uznesenie číslo: 20
Obecné zastupiteľstvo :
A. b e r i e n a v e d o m i e

1.
2.
3.
4.

zmeny v projekte „Vybudovanie spoločných zariadení PÚ v obci Habura“
MDŽ 8.3.2017 o 17,00 hod.
Dni Habury 8.-9.7.2017
žiadosť Miroslava Gajdoša zo dňa 09.02.2017 o odkúpenie pozemku p.č. 6
o výmere 453 m2 a pozemku p.č. 74/1 o výmere 146 m2 v katastrálnom území
obce Habura.

B. s ch v a ľ u j e
1. zámer podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, 3/5
väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa prevod
majetku obce zapísaný na liste vlastníctva č. 654, katastrálne územie Habura,
obec Habura, okres Medzilaborce, stavba so súpisným číslom 293 postavená
na parcele č. 2891 registra CKN, Druh stavby 17, Popis stavby: Drevený
kostolík vo výlučnom vlastníctve Obce Habura z Obce Habura, 067 52 Habura
63, IČO 00322954 ako predávajúci na Nadácia Drevený kostolík Habura, 067
52 Habura 63, IČO 42086949 ako kupujúci za kúpnu cenu 1,00 EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer 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 nehnuteľností zapísaných na liste
vlastníctva č. 1, katastrálne územie Habura, obec Habura, okres
Medzilaborce, parcelu registra CKN, parcelu č. 6 záhrady o výmere 453 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/1 a parcelu registra EKN, parcelu č. 74/1 záhrady
o výmere 146 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1 z Obce Habura, 067 52 Habura
63, IČO 00322954 ako predávajúci na Miroslav Gajdoš, rod. Gajdoš, nar.
12.08.1964, bytom Habura 61, 067 52 Habura, ako kupujúci za kúpnu cenu
200 eur (slovom: dvesto eur), pričom náklady spojené s prevodom majetku
znáša v plnej miere kupujúci.

C. p o v e r u j e
1. Starostu obce zabezpečiť prostredníctvom verejného obstarávania firmu, ktorá
zrealizuje obnovu parku.
2. starostu obce podať žiadosť o výrub drevín v parku - parcela č. 633/1 v k.ú.
Habura na Mesto Medzilaborce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom
stupni vo veciach ochrany drevín.
3. starostu zabezpečiť geodetické zameranie pozemkov ako podklady na
vypracovanie projektovej dokumentácie

D. u k l a d á
1. starostovi obce dohodnúť s PD Habura výkop, prečistenie a opätovné osadenie
odtokových rúr prechádzajúcich parkom.

Mgr. Michal Prejsa
starosta obce

