UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce HABURA,
zo dňa 18.04.2018
Uznesenie číslo: 27
Obecné zastupiteľstvo :
A. 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.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť je postavená na parcele č.
2891 na LV č. 1405, ktorá je vo vlastníctve kupujúceho, Nadácie Drevený kostolík
Habura. Udržiavať a prevádzkovať prevádzanú nehnuteľnosť- Drevený kostolík, je
pre obec a jej rozpočet finančne nákladne, vyžaduje si preinvestovať značné
finančné prostriedky, bez návratnosti. Nehnuteľnosť si vyžaduje dokončenie interiéru
najmä položenie dlažby, zhotovenie a osadenie ikonostasu, a v neposlednom rade je
potrebné v čo najkratšom časovom horizonte ošetriť exteriér stavby vonkajším
náterom a opraviť oplotenie. Kupujúci Nadácia Drevený kostolík Habura sa zaväzuje
udržiavať, prevádzkovať a zveľaďovať prevádzanú nehnuteľnosť – Drevený kostolík,
nepreviesť nehnuteľnosť do vlastníctva iného subjektu, vykonať vyššie uvedené
práce, rozvíjať a ochraňovať duchovné a kultúrne hodnoty v obci Habura.
/za hlasovali – 4 poslanci, proti – 0, zdržal sa – 0/
2. konanie kultúrno-spoločenských a športových akcií:
-

Deň detí 1.6.2018 na 16,00 hod., spojený s otvorením parku
Memoriál Vladimíra Onufráka 8.7.2018
September 2018 sochárske sympózium

/ za boli -4 poslanci, proti – 0, zdržali sa – 0/
3. výkop studne na futbalovom ihrisku na zavlažovanie.
/ za boli -4 poslanci, proti – 0, zdržali sa – 0/

B. b e r ú n a v e d o m i e
1. uloženie sutiny na pozemok farského úradu resp. na poľnú cestu do „Norišného“
2. úpravu terénu nad farským garážam za účelom vytvorenia parkovacích miest
a priestoru na veľkoobjemové kontajnery.
3. žiadosti o zámenu pozemkov: RNDr. Andrej Repčík, bytom Laborecká 35, 066 01
Humenné, Ing. Michal Repčík, bytom Mierová 737/75, 068 01 Medzilaborce , Helena
Vladyková, bytom 067 52 Habura 208 a Pavel Vladyka, bytom 067 52 Habura 208
v katastrálnom území obce Habura.

Mgr. Michal Prejsa
starosta obce

