UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce HABURA,
zo dňa 18.10.2017

Uznesenie číslo: 24
Obecné zastupiteľstvo :
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. kontrolu vykonanú zo strany PPA zastúpenej Rudolfom Strigáčom z Odboru
vnútornej kontroly dňa 22.09.2017,
2. zámer Telovýchovnej jednoty Družstevník Habura postúpiť do I. triedy
a v spolupráci s TJ Borov vytvoriť mužstvo dorastu resp. starších žiakov,
3. konanie kultúrno spoločenských a športových akcií – Stretnutie
s Mikulášom, Vianočný stolnotenisový turnaj, Vianočné vystúpenie,
4. zriadenie autobusovej zastávky na znamenie pri s.č. 9.
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
zámenu obecného majetku zapísaného 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. 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.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Prevádzaná nehnuteľnosť sa nachádza
pod jeho rodinným domom. Kupujúci ju dlhodobo, nepretržite, od roku
1988 užíva a udržiava na svoje náklady,
3. konanie verejnej dňa 26.11.2017 o 14.00 hod.
4. prenájom nehnuteľnosti s.č. 225 zapísanej na LV č. 1

C. u k l a d á
1. písomne upozorniť Slovenský vodohospodársky podnik na nevyhovujúci stav
povodia rieky Laborec ohrozujúci majetok, život a zdravie obyvateľov obce,
2. upozorniť p. Michala Malinčáka na neporiadok v okolí smetných nádob.
D. neschvaľuje
1. žiadosť p. Dušana Vladyku o zámenu pozemku v jeho vlastníctve zapísaný na
LV č. 1670, parcela č. 1551, trvalo trávnej porasty o výmere 27 200 m2 za
alikvotnú časť obecného pozemku LV č. 1272, p.č. 2496 ostatné plochy.

Mgr. Michal Prejsa
starosta obce

