
 

 

Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.03.2021 

 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program : podľa pozvánky  

 

Bod č. 1  
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, že na 

zasadnutí sú prítomní 7 zo 7 zvolených poslancov a OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa na 

uzneseniach. Návrh programu predložený starostom obce bol schválený hlasmi všetkých 

prítomných poslancov. 

 

Bod č. 2 

Za zapisovateľku určil pani Sabolovú, za overovateľov zápisnice poslancov pána Gabriela 

Dyska a pána Lukáša Čokotu.  

 

Bod č. 3  

Starosta obce konštatoval, že na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve neboli uložené 

Obecnému úradu žiadne úlohy.   

  

Bod č. 4  

K tomuto bodu poslanci nemali žiadne návrhy.  

 

Bod č. 5 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že zámer na nakladanie s majetkom obce – prenájom 

pozemku pre COOP Jednotu Vranov n/T bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke 

obce od 19.02.2021 do 05.03.2021, t.j. zákonom stanovených podmienok ( najmenej 15 dní), 

k zámeru neboli vznesené výhrady a možno schváliť prenájom. 

Na návrh starostu bolo prijaté toto  

Uznesenie č. 1/3 – 2021 

OZ prerokovalo návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to časti pozemku ( 

200 m2) p.č.1045, k.ú Košarovce zapísaného na LV č.612 a schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom tejto 

nehnuteľnosti subjektu COOP Jednota Vranov n/T za účelom zriadenia parkovacej plochy na 

dobu 20 rokov od uzavretia nájomnej zmluvy za nájomné 2,425 m2/rok t.j. 485 EUR/rok 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že: 

- záujemca zhodnotí, sfunkční a skrášli časť obce za vlastné náklady, ktoré sa 

započítajú s nájomným 

- po uplynutí doby nájmu sa vybudované parkovisko stane majetkom obce, ktorá ho 

využije na vlastné potreby 

- udržanie predajne potravín je nevyhnutné pre splnenie zákonom stanovenej 

samosprávnej funkcie obce zabezpečiť zásobovanie občanov 

- COOP Jednota sa zaviazala poskytnúť súčinnosť pri realizácii terénnych úprav, 

ktoré bude vykonávať obec súbežne s budovaním parkoviska 

- zámer Jednoty zapadá do koncepcie obce vybudovať v centre obce parkovacie 

plochy a skrášliť verejné priestranstvá 

 

 

 

Hlasovali: Za:7, Proti: 0, Zdržalo sa : 0.          podpis starostu obce  .................................... 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bod č. 8 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 16:30 hod.  

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Daniela Sabolová     ................................... 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :      ................................... 

 

          

         ................................... 

 

 

 

 

 

 

V Košarovciach, 08.03.2021 


