Zápisnica
napísaná z XVI. (mimoriadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa ll.
apríla 2014 t.j. v piatok o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Horný Bar.
Prítomní:
Štefan Bodó, starosta obce
Vargová Monika - zástupca starostu
Berta Tibor, Ing. Bodó Tibor, Horváth Jozef, Ing. Horváth Peter, Mgr. Molnárová Valéria,
Juraj, Soóky Ľudovít - poslanci.

Nagy

Neprítomný poslanec:
Nagy Tibor

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov
Schválenie programu rokovania.
Predaj nehnuteľného majetku obce.
Darovanie pozemku pre obec.
Diskusia.
Záver.

zápisnice.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce pán Štefan Bodó.
Privítal prítomných a oboznámil ich s programom. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov obecného zastupiteľstva, preto zasadnutie vyhlásil za uznášania schopné.
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.
Za overovateľov zápisnice vymenoval: Berta Tibora a Moniku Vargovú.
Za zapisovateľku vymenoval: Ibolyu Almásiovú, pracovníčku Ocú.
Potom sa prikročilo k ďalšiemu prejednávaniu bodov programu.

Starosta obce hovoril otom, že v súlade so zákonom o majetku obcí zverejňuje zámer predať
svoj nehnuteľný majetok priamym predajom a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie
pozemkov v obci Horný Bar.
Zverejnenie pozemkov v Hornom Bare je nasledovne:
- parc.č. 246/1 O o výmere 963 m2, k.ú. Horný Bar, predajná cena II€/m2.
- parc.č. 246/19 o výmere 609 m2, k.ú. Horný Bar, predajná cena I5€/m2.
Lehota na podanie cenovej ponuky je najneskôr 05.05.2014 o 14.00 hod. písomne v podateľni Ocú
alebo doručiť poštou.
Zverejnenie pozemkov v Šuľanoch je nasledovne:
- parc.č. 173/8 o výmere 512 m2, k.ú. Šuľany, predajná cena 20€/m2,
- parc.č. 173/1 o výmere 521 m2, k.ú. Šuľany, predajná cena 20€/m2.
Lehota na podanie cenovej ponuky je najneskôr 15.06.2014 o 14.00 hod. písomne v podateľni Ocú
alebo doručiť poštou.
Cenová ponuka musí byť v zalepenej obálke, ktorá bude označená textom "Priamy predaj Neotvárať' .

Obecné zastupiteľstvo určilo trojčlennú komisiu, ktorá nasledujúci deň po uplynutí lehoty na
vyhodnotí podané cenové ponuky. Členovia komisie budú: Ing. Štefan Demian - kontrolór obce,
Mgr. Valéria Molnárová - poslankyňa obecného zastupiteľstva a Ibolya Almásiová - zamestnankyňa
obecného úradu.
V prípade doručenia viacerých ponúk vyhrá najvyššia cenová ponuka.
Poslanci zverejnenie zámeru na predaj pozemkov schválili tak ako je vyššie uvedené .
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Starosta obce informoval poslancov, že bola uzavretá darovacia zmluva medzi Tiborom
Nagyom, bytom Horný Bar-Šuľany č. 162, predmetom ktorej je CKN parc.č. 796/5 - ostatná plocha
o výmere 159 m2 a parc.č. 769/3 - ostatná plocha o výmere 323 rn2. Obdarovaný je Obec Horný
Bar. Ide o spojovaciu cestu k cintorínu a pozemok pre chodník až k domu Nedelkovcov. Katastrálny
úrad prerušil konanie, nakoľko k zápisu je potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva, že
obdarovaný dar s vďakou prijíma.
Uznesenia z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva
u z n e sen
Obecné zastupiteľstvo

1

e

č. 57/2014

v Hornom Bare

a.) sch v a ľ uj e - zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok priamym predajom a výzvu na
predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemkov v obci Horný Bar tak ako je vyššie uvedené,
b.) sch v a ľ uj e - právny úkon t.j. obdarovaný dar s vďakou prijíma.

Nakoľko viac na programe nebolo starosta
zasadnutie obecného zastupiteľstva zakončil.

obce

poďakoval

Štefan Bodó
starosta obce
Overovatelia:
Berta Tibor
Vargová Monika
Zapisovateľka:
Ibolya Almásiová

prítomným

za

účasť

a

