UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Závadka
zo dňa 15.10.2020
Uznesenie č. 28 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s § 11 ods.4 zák.369/90 o obecnom zriadení v z. n. z. a p.
schvaľuje
a/ program zasadnutia
b/ návrhovú komisiu v zložení p. Martina Berešová, p. Ľudovít Knežo
c/ zapisovateľku p. Bc. Viktória Timková
d/ overovateľov zápisnice p. Jána Semka a p. Juraja Gašpara
Schválený program:
1. Otvorenie a určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) obciam na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov FO v roku 2020.
3. Žiadosť p. Timarovej o kúpu majetku obce uvedeného na LV č. 260, záhrada par.č. 252/1.
4. Návrh na uznesenie.
5. Záver
Hlasovanie :
Za : 4
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomný:1
V Závadke 15.10.2020
Jana Dziaková
starostka obce
Uznesenie č. 29 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s § 11 ods.4 písm. g/ zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n. z. a p.
A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných
zdrojov financovania
B/ konštatuje, že obec spĺňa podmienky na prijatie úveru (návratných zdrojov financovania)
C/ schvaľuje
1. prijatie návratného zdroja financovania v celkovej sume 9 078 € na účel financovania výkonu
samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru s ročnými splátkami
za rok 2024 vo výške 2269 €
za rok 2025 vo výške 2269 €
za rok 2026 vo výške 2269 €
za rok 2027 vo výške 2271 €
2. použitie návratného zdroja financovania na úhradu financovania výkonu samosprávnych pôsobností
nehospodárskeho charakteru,
D/ poveruje starostku obce k podpísaniu zmluvnej dokumentácie k návratnej finančnej výpomoci
Hlasovanie :
Za : 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný:1
V Závadke 15.10.2020
Jana Dziaková
starostka obce
Uznesenie č. 30 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer priameho predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočného

majetku obce: v celosti parc. č. 252/1 záhrada o výmere 2 432 m², v katastrálnom území Závadka, zapísané
na LV č. 260.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:/
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že na uvedený pozemok je prístup len cez pozemky, ktoré sú
vo vlastníctve rodiny p. Timarovej. Vzhľadom k tejto skutočnosti nie je možné predmetný pozemok riadne
udržiavať, nakoľko obec nemá k nemu priamy prístup a jeho predaj inému záujemcovi by nebol možný.
Pozemok je vzhľadom k umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Závadka. Záujemca o kúpu pozemku plánuje
rekonštrukciu a prístavu k rodinnému domu, ležiacemu na susednom pozemku, ktorý nemá dostatočnú
rozlohu.
Kupujúcim bude: PaedDr. Eva Timarová, bytom Jána Hollého 701/83, 071 01 Michalovce
Kúpna cena je stanovená podľa ceny v mieste obvyklej na cenu 1 945 € (0,80 € za m²) za predmet
prevodu, pričom kupujúca je povinná zaplatiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.
V prípade predaja pozemku tretej osobe si obec Závadka vyhradzuje predkupné právo na predmetný
pozemok po dobu desiatich rokov, maximálne v cene znaleckého posudku vypracovaného na objednávku
obce.
Hlasovanie :
Za : 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1
V Závadke 15.10.2020
Jana Dziaková
starostka obce

Prítomní poslanci : Ľudovít Knežo, Ján Semko, Juraj Gašpar, Martina Berešová
Neprítomný: Ing. Dušan Mihók (karanténa)
Verejnosť : 0
Návrhová komisia : p. Martina Berešová
p. Ján Semko
Zapísala: Bc. Viktória Timková
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