UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce HABURA,
zo dňa 09.08.2017

Uznesenie číslo: 23
Obecné zastupiteľstvo :
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. žiadosť Štefana Prokopčáka zo dňa 08.08.2017 o odkúpenie pozemku p.č.
2602 registra EKN ostatné plochy o výmere 495 m2 v katastrálnom území
obce Habura.
B. s ch v a ľ u j e

1. podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obci, 3/5
väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámer
na zámenu obecného majetku zapísaneho na liste vlastníctva č. 1272,
katastrálne územie Habura, obec Habura, okres Medzilaborce, parcelu
registra CKN, parcelu číslo 1776 lesný pozemok o výmere 73045 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/1 za pozemky vo vlastníctve PD Habura a.s.,
zapísaných na LV č. 1783 pod poradovým číslo 253,926,940,952,o
celkovej výmere 76021 m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Zámena
nehnuteľnosti je vhodnejšia
ako predaj z dôvodu hospodárnosti
a účelovosti. Zámenou pozemkov obec získa pozemky v lepších lokalitách,
ďalej obec získa väčší podiel v Urbariáte Habura, pozemkové
spoločenstvo. Prevádzaná nehnuteľnosť je toho času pre obec nevyužitá,
nadbytočná, zámenou obec naviac získa finančné prostriedky formou
platenia dane z nehnuteľnosti zo strany PD Habura, a.s..

2. 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. 692, katastrálne
územie Habura, obec Habura, okres Medzilaborce, parcelu registra EKN,
parcelu č. 2602 ostatné plochy o výmere 495 m2, spoluvlastnícky podiel
1/1 z Obce Habura, 067 52 Habura 63, IČO 00322954 ako predávajúci na
Štefana Prokopčáka, rod. Prokopčák, nar. 1.7.1964, bytom Habura 32, 067
52 Habura, ako kupujúci za kúpnu cenu 1 euro (slovom: jedno euro),
pričom náklady spojené s prevodom majetku znáša v plnej miere kupujúci.

3. vybudovanie nového kanála po doriešení situácie s PSK Prešov , SÚC
Medzilaborce a dopravným odborom Humenné.
4. žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zateplenie obecného úradu
a na likvidáciu čiernych skládok z programu rozvoja vidieka SR 20142020, opatrenia 7 – Základne služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach ,podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.
5. žiadosť Mgr. Mareka Mochnáča na prenájom miestnosti v nehnuteľnosti
zapísanej na LV č.1 parcela č. 389.
6. odkúpenie nehnuteľnosti zapísaných na LV č. 52 parcelné číslo 40
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 342 m2, parcelné číslo 41 záhrady
o výmere 545 m2 a nehnuteľnosť s.č. 225
dom, k.ú Habura kde
vlastníkom je Némethová Valéria r. Bindiscová

C. u k l a d á
1. upozorniť p. Zavackého Andreja - na nezákonný výrub drevín

Mgr. Michal Prejsa
starosta obce

