
U Z N E S E N I E 

zo  zasadnutia obecného zastupite ľstva obce HABURA,  

zo dňa 10.05.2018 

Uznesenie číslo: 28  

Obecné zastupiteľstvo : 

A.  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 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. finančnú dotáciu vo výške 400,- € pre Gréckokatolícky farský úrad na 
zabezpečenie prác súvisiacich  s kosením cintorína. 
 
 

B. b e r ú   n a   v e d o m i e  

1. žiadosti o zámenu pozemkov podľa týchto kritérií: 

- OZ určí parcely vo vlastníctve obce, ktoré budú na zámenu vhodné 
- zámenu bude možné zrealizovať len v rovnakej výmere, resp. záujemca 

o zámenu poskytne väčšiu výmeru, 
- OZ bude brať ohľad na nedeliteľnosť parcely (v prípade nedostatočného 

počtu záujemcov), 



- náklady spojené so zámenou pozemkov /zmluvy, návrh na vklad, 
geometrický plán v prípade potreby a pod./ v plnej miere znáša záujemca, 

- obec počas kalendárneho roka bude prehodnocovať jednotlivé žiadosti 
o zámenu pozemkov a ku konca roka príjme uznesenie o zámer na prevod 
a následne na najbližšom zasadnutí uznesenie o prevod na zámenu 
pozemkov jednorazovo. 

/za hlasovali – 3 poslanci, proti – 1, zdržal sa – 0/ 

2. List z Okresného úradu Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
týkajúci sa nakladania s odpadovými vodami. 
 

3. Prevod pozemku registra E č. 310/1 zapísaná na LV 692 a 309/2 zapísaná na 
LV 835 v prospech Anny Karasovej, Emílie Lalíkovej a Márie Klebanovej 

 
4. Firmu BRAHAMA-MARKET Prešov na dodanie rúr (v počte 17ks rúra 

korugovaná SN8 400/6M, 1ks rúra korugovaná SN8 500/6M) po predložení 
najlepšej cenovej ponuky.  

  

 

 

 

       Mgr. Michal Prejsa  

          starosta obce 


