UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce HABURA,
zo dňa 20.04.2017

Uznesenie číslo: 21
Obecné zastupiteľstvo :
A. s ch v a ľ u j e
1. čistenie obecnej kanalizácie( úsek s.č.55 –park)
2. zakúpenie kanalizačných korugovaných rúr

3. Obecné zastupiteľstvo 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 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, ako kupujúci za kúpnu cenu 200 eur
(slovom: dvesto eur), pričom náklady spojené s prevodom majetku znáša v plnej
miere kupujúci. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Prevádzaná nehnuteľnosť je toho
času pre obec nadbytočná a nevyužitá. Kupujúci ju dlhodobo, nepretržite, od roku
1992 užíva a udržiava na svoje náklady.
4. požiarny poriadok obce
5. príspevok v sume 0,50€ na obedy pre dôchodcov nad 70 rokov s trvalým
pobytom v obci Habura, ktorým sa neposkytuje žiadna sociálna služba
6. Záverečný účet obce Habura za rok 2016

B. s ú h l a s í
1. so zakúpením 2ks plechových garáži a ich umiestnením na p.č. 630
2. s vytvorením novej webovej stránky

C. u k l a d á
1. upozorniť p. Čiripa - vývod vody na verejnú komunikáciu,
2. upozorniť p. Macka (s.č. 87) - odstránenie resp. oprava nebezpečnej stavby,
3. upozorniť p. Radika – znečisťovanie kanála pri vedľajšej ceste,
4. upozorniť p. Čičvaka na čiernu stavbu
D. r u š í
1.Uznesenie č. 20 zo dňa 14.02.2017 bod B. poradové číslo 1.

Mgr. Michal Prejsa
starosta obce

