UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
dňa 21. augusta 2017
Uznesenie

č. 21/2017

Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie

na

vedomie

a) správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Záv. Porube
b) správu o činnosti Športového klubu Závažná Poruba
Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Vladimír Duda, Mgr. Peter Haviar, Magdaléna Iľanovská,
Stanislav Kuzma, Dr. Dušan Migaľa, Vladimír Mlynček,
JUDr. Martina Valášeková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
Uznesenie

č. 22/2017

Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie

na

vedomie

Výsledky verejnej obchodnej súťaže- ponukového konania na odpredaj nehnuteľného
majetku vo vlastníctve Obce Závažná Poruba a to pozemok v k.ú Závažná Poruba
parc.č. KN C 1608/1 ostatné plochy 1789 m2 Verejná obchodná súťaž bola vypísaná
v súlade s uznesením OcZ č. 20/2017 zo dňa 06.06.2017. Do uzávierky dňa 30. júla
2017 do 11.00 hod. prišla jedna ponuka.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže
- záujemca uvedie ponúkanú cenu za m2
- záujemca predloží zámer budúceho využitia predmetných nehnuteľností
- termín doručenia písomných súťažných ponúk je stanovený do 30. júla 2017 do 11.00 hod.
na Obecný úrad Závažná Poruba, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba a to poštou alebo
osobne v zapečatenej obálke s výrazným označením „Verejná obchodná súťaž – predaj
nehnuteľnosti – pozemkom v k.ú Závažná Poruba – NEOTVÁRAŤ“
- najnižšia ponúkaná cena nesmie byť nižšia ako 17,60 eur/m2
Ponuka č. 1
PETROLTRADE s.r.o., J.D.Matejovie 1581/2B, 033 01 Lipt. Hrádok
- Ponúknutá cena: 18,60 Eur /m2
- Zámer budúceho využitia: Vybudovanie parkovacej plochy pri čerpacej stanici
firmy Petroltrade s.r.o. , najmä pre prepravcov nákladnej dopravy.

Schvaľuj e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1608/1, ostatné plochy vo výmere 1789 m2
na základe verejnej obchodnej súťaže v súlade s § 9a), ods. 1, písm. a) zákona č.
138/91
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spoločnosti PETROLTRADE s.r.o.,
J.D.Matejovie 1581/2B, 033 01 Lipt. Hrádok za kúpnu cenu 18,60 Eur/m2.
Všetky náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a s prevodom
vlastníckeho
práva bude hradiť kupujúci.
III. u k l a d á
zrealizovať schválený odpredaj
II.

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Vladimír Duda, Mgr. Peter Haviar, Magdaléna Iľanovská,
Stanislav Kuzma, Dr. Dušan Migaľa, Vladimír Mlynček,
JUDr. Martina Valášeková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
Uznesenie

č. 23/2017

Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube

I.

schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR za účelom
realizácie projektu : „Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice Závažná
Poruba “
b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške najmenej 5 % celkových oprávnených výdavkov projektu,
čo činí 1 550,00 € z celkovej sumy 29 765,19 €.

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Vladimír Duda, Mgr. Peter Haviar, Magdaléna Iľanovská,
Stanislav Kuzma, Dr. Dušan Migaľa, Vladimír Mlynček,
JUDr. Martina Valášeková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
Uznesenie

č. 24/2017

Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube

a) oboznámilo sa
s listom Okresného súdu Žilina, oddelenie obchodného registra, so sídlom
Hviezdoslavova 26, 010 59 Žilina, zo dňa 06.06.2017, zn.26Exre/116/2017, označeného
ako Upozornenie, ktoré bolo obci Závažná Poruba doručené 14.06.2017, v ktorom súd

upozornil obec Závažná Poruba na povinnosť zrušiť v obchodnom registri Okresného
súdu Žilina subjekt Miestny národný výbor Závažná Poruba zapísaný v tomto registri,
Oddiel: Pšn, vložka číslo: 10113/L

b) podľa § 5 odsek 1 zákona č.530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších zmien
v spojení s §11 odsek 4 písmeno l/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a v spojení s §21 odsek 1 a odsek 13 zákona č.523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien,
zrušuje
bez likvidácie Miestny národný výbor Závažná Poruba so sídlom Závažná Poruba, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Pšn Vložka číslo: 10113/L
c) odporúča
starostovi obce Ing.Pavlovi Beťkovi zabezpečiť podanie návrhu do obchodného registra
Okresného súdu Žilina s návrhom na výmaz spoločnosti bez likvidácie a to najneskôr do
tridsiatich dní odo dňa prijatia tohto uznesenia.

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Vladimír Duda, Mgr. Peter Haviar, Magdaléna Iľanovská,
Stanislav Kuzma, Dr. Dušan Migaľa, JUDr. Martina Valášeková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa : Vladimír Mlynček

Uznesenie

č. 25/2017

Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
súhlasí
so žiadosťou Mgr. Dany Kuľhavej, Hlavná 65, Závažná Poruba o uvoľnenie z funkcie
členky kultúrnej komisie
Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Vladimír Duda, Mgr. Peter Haviar, Magdaléna Iľanovská,
Stanislav Kuzma, Dr. Dušan Migaľa, Vladimír Mlynček,
JUDr. Martina Valášeková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
V Závažnej Porube 24.08.2017
Ing. Pavel Beťko, starosta obce

