Obec RENČIŠOV
OBECNÝ ÚRAD V RENČIŠOVE, 082 63
ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia OZ v Renčišove
konaného dňa 25. 02. 2018 o 18.00 hod.
Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny v počte 5 osôb
starosta M. Paločko
Ivana Zacharská - zapisovateľka
Neprítomní: 0
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce –
Miroslav Paločko, ktorý privítal prítomných poslancov a
skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné nakoľko je
trojpätinová účasť. Potom predložil návrh programu.
Návrh programu:
1. Odkúpenie farského pozemku.
2. Predaj obecného pozemku – p. Lambert Novotný, Jarovnice.
3. Predaj obecného pozemku – Gréckokatolícka cirkev, farnosť
Renčišov.
4. Plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2017.
5. Rôzne – diskusia.
6. Záver.
K tomuto programu neboli žiadne pripomienky ani doplnky. Program
rokovania bol schválený.
K bodu 1 – Odkúpenie farského pozemku
V tomto bode poslanci prerokovávali zámer obce na odkúpenie
pozemkov od Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Renčišov – z dôvodu
vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou a zabezpečenie
pozemkov na výstavbu požiarnej zbrojnice, detského ihriska. Tento
zámer jednohlasne schválili v nasledujúcom znení:
Predmetom odkúpenia sú nehnuteľností – pozemky, na základe
novovytvoreného geometrického plánu č.31/2018 vyhotoveným Ing.
Pavol Dulín, s.r.o. a overeným Okresným úradom Sabinov,
katastrálnym odborom dňa 02. 03. 2018 pod číslom G1-104/2018:
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32 m2,záhrada
213 m2,zastav. plochy a nádvoria
116 m2,zastav. plochy a nádvoria
272 m2,ovocný sad
7 m2, zastav. plochy a nádvoria

Celková výmera uvedených parciel je 640 m2. Predajná cena je 3,€/m2.
Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku bol predmetom
schvaľovania Obecným zastupiteľstvom v Renčišove na zasadnutí dňa
07. 12. 2017, uznesením č. 4/2017 – A)8.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 2 – Predaj obecného pozemku – p. Lambert Novotný, Jarovnice
V tomto bode poslanci prerokovávali zámer obce na predaj obecného
pozemku do vlastníctva Lamberta Novotného, Jarovnice č. 58
(majiteľ miestnych potravín)– z dôvodu vysporiadania vlastníctva
pod miestnou komunikáciou a zabezpečenia prístupovej cesty na
zásobovanie a vstup na súkromný pozemok. Tento zámer jednohlasne
schválili v nasledujúcom znení:
Obec Renčišov v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer
predaja obecného pozemku do vlastníctva Lamberta Novotného,
Jarovnice č. 58 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom predaja sú nehnuteľností – pozemky, na základe
novovytvoreného geometrického plánu č. 31/2018 vyhotoveným Ing.
Pavol Dulín, s.r.o. a overeným Okresným úradom Sabinov,
katastrálnym odborom dňa 02. 03. 2018 pod číslom G1-104/2018:
- parcela č. 240/4 o výmere 11 m2,zastav. plochy a nádvorie
- parcela č. 241/3 o výmere 26 m2, záhrada
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je vysporiadanie vlastníctva pod
miestnou komunikáciou a zabezpečenie prístupovej cesty na
zásobovanie a vstup na súkromný pozemok.
Predajná cena je 3,-€/m2.
Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Obecným
zastupiteľstvom v Renčišove na zasadnutí dňa 07. 12. 2017,
uznesením č. 4/2017 – A)7.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 3 – Predaj obecného pozemku – Gréckokatolícka cirkev,
farnosť Renčišov
V tomto bode poslanci prerokovávali zámer obce na predaj, príp.
zámenu obecného pozemku do vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi,
farnosť Renčišov– z dôvodu vysporiadania vlastníctva pod miestnou
komunikáciou. Tento zámer jednohlasne schválili v nasledujúcom
znení:
Obec Renčišov v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer
predaja obecného pozemku do vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi,
farnosť Renčišov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom predaja je nehnuteľnosť – pozemok, na základe
novovytvoreného geometrického plánu č. 31/2018 vyhotoveným Ing.
Pavol Dulín, s.r.o. a overeným Okresným úradom Sabinov,
katastrálnym odborom dňa 02. 03. 2018 pod číslom G1-104/2018:
- parcela č. 241/2 o výmere 29 m2, záhrada
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je vysporiadanie vlastníctva pod
miestnou komunikáciou.
Predajná cena je 3,-€/m2.
Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Obecným
zastupiteľstvom v Renčišove na zasadnutí dňa 07. 12. 2017,
uznesením č. 4/2017 – A)7.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 4 – Plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2017
Starosta predložil poslancom plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2017.
Po oboznámení sa s jednotlivými položkami príjmov a výdavkov,
poslanci toto plnenie jednohlasne schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 5 – Rôzne

Starosta oznámil, že boli vyčerpané všetky body,
za účasť a ukončil zasadnutie.

poďakoval

.....................
Miroslav Paločko
starosta obce

Overovatelia:

.........................
František Ondrej
zástupca starostu

Jozef Paločko

......................

Dominik Andraš

......................

Zapisovateľka: Bc. Ivana Zacharská

......................

Obec RENČIŠOV
OBECNÝ ÚRAD V RENČIŠOVE, 082 63

UZNESENIE č. 1/2018
Z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Renčišove
konaného dňa 25. 02. 2018.

Obecné zastupiteľstvo
A) Schvaľuje
1. Zámer odkúpenia pozemkov od Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť
Renčišov do vlastníctva obce.
2. Zámer predaja obecného pozemku do vlastníctva Lamberta
Novotného, Jarovnice č. 58 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
3. Zámer predaja obecného pozemku do vlastníctva
Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Renčišov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
4. Plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2017

.....................
Miroslav Paločko
starosta

.....................
František Ondrej
zástupca starostu

