Obecné zastupiteľstvo v Danišovciach na svojom zasadnutí
dňa 17.3.2021 prijíma tieto uznesenia
Uznesenie č.1/2021
OZ v Danišovciach
schvaľuje program zasadnutia OZ obce Danišovce.
Všetci prítomní za.
Uznesenie č. 2/2021
Návrhová komisia: Emil Mikolaj, Rastislav Kočiš
Zapisovateľka: Gabriela Vernarská
Overovatelia: Bc. Kamil Hudzík, Ľubomír Majko
Všetci prítomní za.
Uznesenie č. 3/2021
OZ v Danišovciach
a) berie na vedomie Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023.
b) schvaľuje rozpočet obce Danišovce na roky 2021-2023 s tým, že príjmy a výdavky
rozpočtov na roky 2022-2023 nie sú záväzné.
Všetci prítomní za.
Uznesenie č. 4/2021
OZ v Danišovciach
berie na vedomie „Správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2020.“
Všetci prítomní za.
Uznesenie č. 5/2021
OZ v Danišovciach
schvaľuje VZN č.1/2021, ktorým sa určuje spádová MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Danišovce.
Všetci prítomní za.
Uznesenie č. 6/2021
OZ obce Danišovce
berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Tomáša Lukáča, Danišovce č.112, o odkúpenie časti pozemku par. č.
621/24 (TTP), zapísaného v LV 1, k. ú. Danišovce.
schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zámer predaja z pozemku parc.č. KN-C
621/24 (TTP), zapísaného v LV 1, kat. územie Danišovce za kúpnu cenu 3,-€/m2 v prospech
Tomáša Lukáča, Danišovce č.112, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje
skutočnosť, že predmetný pozemok žiadateľ využíva.
ukladá:
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny dielu pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh predaja dielu pozemku predložiť na rokovanie Obecného zastupiteľstva
Danišovce.
Všetci prítomní za.

Uznesenie č. 7/2021
OZ obce Danišovce
berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Andrei Ambrozovej, Danišovce č.90, o odkúpenie časti pozemku par.
č. 1239/5 (zast.pl), zapísaného v LV 1, k. ú. Danišovce.
schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zámer predaja z pozemku parc.č. KN-C
1239/5 (zast.pl), zapísaného v LV 1, kat. územie Danišovce za kúpnu cenu 3,-€/m2
v prospech Andrei Ambrozovej, Danišovce č.90, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa
považuje skutočnosť, že predmetný pozemok žiadateľ využíva.
ukladá:
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny dielu pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh predaja dielu pozemku predložiť na rokovanie Obecného zastupiteľstva
Danišovce.
Všetci prítomní za.
Uznesenie č. 8/2021
OZ obce Danišovce
berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Jána Kacvinského, Danišovce č.5, o zámenu časti pozemku par. č.
1231/16 a 1241/4 (zast.pl), zapísaného v LV 1, k. ú. Danišovce.
schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zámer zámeny pozemkov podľa GP
č.33/2020, vypracovaného Ing. I. Nagyovou, pozemky parc. č. KN-C 1231/16(zast.pl), 1241/4
(zast.pl) zapísané v LV 1, kat. územie Danišovce, v prospech vlastníkov zapísaných na LV 8
a pozemok parc. č. KN-C 3/3 (záhrada) zapísaná v LV 8, kat. územie Danišovce v prospech
obce Danišovce, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetný
pozemok žiadateľ využíva.
ukladá:
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny dielu pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh predaja dielu pozemku predložiť na rokovanie Obecného zastupiteľstva
Danišovce.
Všetci prítomní za.

Uznesenia schválené od č.1/2021 do 8/2021.

Výpis z uznesení:

Obecné zastupiteľstvo v Danišovciach na svojom zasadnutí
dňa 17.3.2021 prijíma tieto uznesenia
Uznesenie č. 6/2021
OZ obce Danišovce schvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve obce Danišovce –CKN parcely
č.621/51, zastavaná plocha o výmere 43m2, ktorý bol odčlenený od pozemku registra CKN
parcely č. 621/19, zastavaná plocha o výmere 2603m2, zapísaného na LV č.1 v katastrálnom
území obce Danišovce a predaj pozemku CKN parcely č.621/50 trvalé trávne porasty
o výmere 34m2, ktorý bol odčlenený od pozemku registra CKN parcely 621/24 trvale trávne
porasty o výmere 134m2 zapísaného na LV č.1 v katastrálnom území Danišovce. Odčlenenie
pozemkov parcely registra CKN 621/51 a parcely registra CKN 621/50 bol zameraný
geometrickým plánom vyhotoviteľa IČO: 41688635, vyhotoveného pod č. 15/2021, úradne
overeného pod č. 209/2021.
Predaj pozemku CKN parcely č.621/51, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43m2
a pozemku CKN parcely č.621/50 trvale trávny porast o výmere 34m2 v prospech kupujúcich:
Tomáš Lukáč, rod. Lukáč, nar. xx.xx.xxxx, trv. bytom Danišovce 112 a Ivana Lukáčová rod.
Olšavská, nar. xx.xx.xxxx, trv. bytom Danišovce 112 v podiele 1/1, schvaľuje podľa § 9
a ods.8 písm. b) zák. č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nakoľko prevádzaný
pozemok CKN parcela č.621/51 a pozemok CKN parcela č.621/50 sú priľahlé pozemky ku
pozemku registra CKN parcele 621/43 a pozemku registra CKN parcele č.621/47, na ktorom
je postavená stavba súpisné číslo 112, evidovaná na liste vlastníctva č.566 v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov kupujúcich v podiele 1/1.
Všetci prítomní za.

Uznesenia schválené od č.1/2021 do 8/2021.

Výpis z uznesení:

Obecné zastupiteľstvo v Danišovciach na svojom zasadnutí
dňa 17.3.2021 prijíma tieto uznesenia
Uznesenie č. 8/2021
OZ obce Danišovce
berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Jána Kacvinského, Danišovce č.5, o zámenu časti pozemku par. č.
1231/16 a 1241/4 (zast.pl), zapísaného v LV 1, k. ú. Danišovce.
schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zámer zámeny pozemkov podľa GP
č.33/2020, vypracovaného Ing. I. Nagyovou, pozemky parc. č. KN-C 1231/16(zast.pl), 1241/4
(zast.pl) zapísané v LV 1, kat. územie Danišovce, v prospech vlastníkov zapísaných na LV 8
a pozemok parc. č. KN-C 3/3 (záhrada) zapísaná v LV 8, kat. územie Danišovce v prospech
obce Danišovce, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetný
pozemok žiadateľ využíva.
ukladá:
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny dielu pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh predaja dielu pozemku predložiť na rokovanie Obecného zastupiteľstva
Danišovce.
Všetci prítomní za.

Uznesenia schválené od č.1/2021 do 8/2021.

