Obecné zastupiteľstvo – Farná
Číslo: neplánované riadne OZ – 27/2017

Zápisnica

27. neplánovaného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná

z 25. októbra 2017

Zápisnica
27. neplánovaného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 25. októbra
2017
Prítomní podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku obce Farná.
5. Návrh na uznesenie
6. Záver

Rokovanie
1. Otvorenie a schválenie programu.
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce pani Vlasta
Csomorová, ktorá privítala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že
z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 6. Poslanec MUDr. Zsolt Góra chýbal
ospravedlnene. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopne vo všetkých bodoch rokovania.
Poslanci OZ schválili navrhnutý program rokovania jednohlasne.
2. Určenie overovateľov zápisnice.
Starostka obce Vlasta Csomorová za overovateľov zápisnice určila poslancov OZ:
Emese Farkas, Mgr. Enikö Baláž.
3. Voľba návrhovej komisie.
Starostka obce Vlasta Csomorová predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:
Ladislav Straňák, Ján Volf, JUDr. Július Kabai.
. K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky ani
doplňujúce návrhy. Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne.
4. Schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku obce Farná
V rámci prerokovávaného bodu obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvný prevod
prebytočného majetku na základe schváleného zámeru prevodu prebytočného majetku
zverejneného na webovej stránke obce v 15 dňovej zákonnej lehote.
Zámer prevodu bol schválený uznesením OZ dňa 21.09.2017 – Uznesením č. 258/2017.

OZ po prerokovaní jednohlasne schválilo predložený návrh uznesenia o prevode
majetku a schválilo zriadenie predkupného práva.
5. Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie, ktorý poslanci jednohlasne
schválili..
6.Záver

UZNESENIE
zo dňa 25. 10. 2017
K bodu č. 1. Schválenie programu rokovania
uznesenie č. 262/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
s ch v a ľ u j e
program rokovania 27. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

x

Emese
Farkas

x

MUDr.Zsolt
Góra

JUDr.
Július
Kabai

Ernest
Simon

x

x

osp,

zdržal sa

K bodu č. 2 Určenie a overovateľov zápisnice
uznesenie č. 263/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej na návrh starostky obce
určuje
overovateľov zápisnice: 1. Emese Farkas
2. Mgr. Enikö Baláž

Ladislav
Straňák

x

Ján Volf

x

Celkom
6
0
0

K bodu č. 3. Voľba návrhovej komisie
uznesenie č. 264/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej na návrh starostky obce
volí
návrhovú komisiu v zložení: 1. Ladislav Straňák
2. Ján Volf
3. JUDr. Július Kabai
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

x

Emese
Farkas

x

MUDr.Zsolt
Góra

osp,

JUDr.
Július
Kabai

Ernest
Simon

x

x

Ladislav
Straňák

x

zdržal sa

Ján Volf

x

Celkom
6
0
0

K bodu č. 4. .
uznesenie č. 265/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej
schvaľuje
a/ prevod prebytočného nehnuteľného majetku obce Farná – predaj pozemku o výmere cca
1600 m oddelený na základe geometrického plánu č. 39/2017 zo dňa 29. 09.
2017.vyhotovený Geodetickou kanceláriou – Ing. Dezider Duchoň, Sv. Michala 4. Levice
z pozemkov zapísaných v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Farná , na liste
vlastníctva č. 1, v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela
č. 516/1, druh pozemku :zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7929 m2 spôsobom prevodu
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa , podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e
) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom
výstavby bytového domu , za hodnotu predmetu prevodu v sume 2720 EUR
v prospech kupujúceho ,ktorý bude súčasne povinný z predkupného práva
SimKor, s.r.o. , so sídlom ul. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská
republika, IČO 36 014 354 , DIČ 2020066180 , štatutárny orgán Ing. Milan Korgo –
konateľ, Miloš Šimek – konateľ, Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo účtu/IBAN: SK60 0200
0000 0018 1129 3059 , spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3980/S - právnická osoba

b/ zriadenie predkupného práva na predmet prevodu špecifikovaný v zámere prevodu
nehnuteľnosti schválený uznesením OZ zo dňa 21.09.2017,č. uznesenia 258/2017 , kde
kupujúci SimKor s.r.o , so sídlom ul. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská
republika, IČO 36 014 354 DIČ 2020066180 bude súčasne povinným z predkupného práva ,
a v prospech predávajúceho – Obec Farná , ako oprávneného z predkupného práva, za
pôvodnú kúpnu cenu 2720 EUR a za podmienok dohodnutých v návrhu kúpnej zmluvy
a zmluvy o zriadení predkupného práva k pozemku bytového domu
Hlasovanie poslancov:
Mgr. Enikö
Baláž

za
proti

x

Emese
Farkas

MUDr.Zsolt
Góra

x

osp,

JUDr.
Július
Kabai

Ernest
Simon

x

x

Ladislav
Straňák

Ján Volf

x

Celkom

x

zdržal sa

K bodu č. 5. Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie, ktorý poslanci jednohlasne
schválili
K bodu č. 6. Záver
Starostka obce Vlasta Csomorová poďakovala prítomným za účasť a rokovanie ukončila.

Vlasta Csomorová
starostka obce

Overovatelia:

Emese Farkas
Otília Kálnaiová

zapisovateľka

Mgr. Enikö Baláž

6
0
0

