OBEC PODVYSOKÁ
UZNESENIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V Podvysokej zo dňa 10. 3. 2015 číslo 11/2015
Obecné zastupiteľstvo k bodu 13. Rôzne
A/ SCHVAĽUJE:
2. Zámer odpredať časti ½ pozemku č. EKN 3056 o výmere 272 m² , ktorej vlastníkom je
obec formou osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e, zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je , ţe
táto horeuvedená parcela sa nachádza v záhrade kupujúceho p. Rastislava Kubiznu, ktorú
obhospodaruje. Parcela bude oddelená geometrickým plánom v šírke ½. Cena predmetnej
parcely bude stanovená po vyhotovení znaleckého posudku a nesmie byť niţia ako minimálna
cena určená znalcom.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
3. Sobášiacich: p. Milana Matláka, starostu obce a p. Ing. Františka Kajánka poslanca OZ.
4. Komisiu v súlade so zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných fukcionárov predseda – Ing. Jozef Vrábel, členovia . Jozef Chrobák, Bc.
Jozef Slíţ.
5. Ukončenie prenájmu nebytových priestorov - miestnosti v budove poţiarnej zbrojnice
a pozemku časti dvora k termínu 30. 4. 2015 so spoločnosťou Slovacom s.r.o Podvysoká.
6. Schvaľuje príspevok vo výške 1000 € na opravu strechy kostola v obci na základe ţiadosti
farského úradu Turzovka.
7. Usmernenie pre prijímanie detí do MŠ k septembru príslušného školského roka
a prerušenie alebo obmedzenie prevádzky MŠ

B/ R U Š Í
1. Uznesenie č. 29/2013 zo dňa 9. 12.2013 z dôvodu navýšenia členského príspevku

C/ N E S CH V A Ľ U J E
1. Ţiadosť p. Mgr. Koniarovej o schválenie finančnej odmeny 500 € v prospech ZŠ v rámci
organizovania osláv Dňa matiek.Usporiadanie oslavy sviatku Dňa matiek kaţdoročne
organizujeobec v spolupráci so Základnou školou a Materskou školou a nie je dôvod, aby sa
výlučným organizátorom oslavy thto sviatku stala ZŠ, ktorá však sa môţe vo väčšej miere
podieľať na príprave scénara osláv.
2. Odpredaj časti pozemku č. CKN 1858 p. Petrovi Kajánkovi z dôvodu zachovania šírky
prístupovej cesty na pozemky.
D/ U K L A D Á
1. Starostovi obce vypracovať kritéria v zmysle zákona na určenie stavebného pozemku, na
ktorý moţno povoliť výstavbu rodinného domu.
2. Zabezpečiť povinnosť odstránenie oplotenie z obecného pozemku p. Petrovi Kajánkovi
E/ P O V E R U J E
1. Predsedu stavebnej komisie Ing. Koţáka o prejednanie odkúpenia časti pozemku od p.
Romanovej a p. Jozekovej pod výstavbu chodníka.

Milan Matlák
starosta obce

