
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach

Zápisnica  

z 10. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 7.9.2016
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Prítomní: 9 poslancov OcZ
                  zamestnanci OcÚ  

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Zámer predaja majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa
4. Záver

Jednanie:

K     bodu 1:
Otvorenie zasadnutia

Starosta obce – privítal poslancov, hlavnú kontrolórku a pracovníkov obecného úradu a otvoril  10.
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Oboznámil poslancov s programom mimoriadneho
Obecného zastupiteľstva a dal hlasovať za predložený programu. 

Poslanci nemali pripomienky a ani návrhy na doplnenie programu. 

Hlasovanie č. 1
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K     bodu 2:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 

Do návrhovej komisie starosta  navrhol:  Mgr. Bošanskú, MUDr. Čacika, p. Adamíkovú



Hlasovanie č.2
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0

Za overovateľov starosta určil:  p. Beňa a p. Svitačovú 
Za zapisovateľku určil: p. Plačkovú

Hlasovanie č. 3
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0

K     bodu 3:
Zámer predaja majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa

Starosta obce – prečítal dôvodovú správu k uvedenému bodu programu.  

Dňa  16.7.2009  bola  uzatvorená  Kúpna  zmluva  a zmluva  o zriadení  predkupného  práva  medzi
predávajúcim Rudolfom Schwarzom a kupujúcim Obec Jacovce na parcelu č.  548/10 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1043 m 2 . Kúpna cena je 1,- EURO. Obec Jacovce mala do 3 rokov začať
na kupovanej parcele s výstavbou novej miestnej komunikácie. Výstavba sa nezrealizovala a tak si dňa
22.2.2016  p. Schwarz dal žiadosť o odpredaj parcely č. 548/10. Nakoľko Kúpna zmluva a zmluva
o zrušení  predkupného  práva  bola  zastupiteľstvom  iba  vzatá  na  vedomie,  kataster  žiada  doložiť
správne  uznesenie  obecného zastupiteľstva.  Je  potrebné,  aby  bol   schválený prevod  majetku  ako
prípad hodný osobitného zreteľa. Zámer predať majetok z dôvodu osobitného zreteľa podľa §9a ods.
8, písm. e), bol zverejnený 3.8.-18.8.2016 na úradnej tabuli obce.

Poslanci nemali pripomienky k uvedenému. 

Poslanci Uznesením č. 1/10/2016 schválili odpredaj majetku obce podľa § 9a, ods. 8, písm. e),
zákona  č.  138/1991  Z.z.  v platnom  znení,  Rudolfovi  Schwarzovi,  rod.  Schwarz,  bytom
Podjavorinskej 1942, 955 01 Topoľčany, SR, a to nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 793 podľa
registra CKN ako parc. č. 548/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1043 m2 za cenu 1,00
€,  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa,  nakoľko  nebola  splnená  podmienka  vybudovania
miestnej  komunikácie  zo  strany  Obce  Jacovce  a  kúpnu  zmluvu  a dohodu  o  zrušení
predkupného práva na pozemku zapísaného na LV č. 793 podľa registra CKN  ako parc. č.
548/10 o výmere 1043 m2.

 
Hlasovanie č. 4
Hlasovanie za: 9 poslancov
Proti:0
Zdržal sa: 0



K     bodu 4:
Záver 

Starosta  obce  –  na  záver  poďakoval  prítomným  za  účasť  a ukončil  10.  mimoriadne  zasadnutie
Obecného zastupiteľstva. 

Overovatelia: 

Roman Beňo........................

Alena Svitačová...........................

Zapisovateľka:

Magdaléna Plačková ....................

Jaroslav Božik
 starosta obce 


