OBECNÉ ZASTUPITEĽSTO V DOBREJ NIVE

UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konaného dňa 26. apríla 2018 o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Dobrej Nive.
UZNESENIE č. 11/2018:
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE BERIE NA VEDOMIE :
1. Informáciu starostu obce o plnení uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive
zo dňa 22.03.2018.
2. a) Informáciu konateľa Obecných lesov Dobrá Niva, s.r.o. k rozboru finančných nákladov
a výnosov k 31.12.2017,
b) Informáciu konateľa Obecných lesov Dobrá Niva, s.r.o. k rozboru finančných nákladov
a výnosov k 31.03.2018.
3. Informáciu predsedu komisie finančnej, strategického rozvoja a správy majetku obce k rozboru
finančného rozpočtu Obce Dobrá Niva k 31.03.2018.
4. Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti obce za mesiace január, február a marec 2018.
5. Informáciu starostu obce k vyhodnoteniu činností obce od 22.03.2018 a plán činností obce na ďalšie
obdobie.

UZNESENIE č. 12/2018 :
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE SCHVAĽUJE:
1. Prerozdelenie zisku spoločnosti Obecné lesy Dobrá Niva, s.r.o. za rok 2017 po zdanení v celkovej
sume 8.477,82 EUR nasledovne:
 do Fondu technického rozvoja Obecných lesov Dobrá Niva, s.r.o.
4.477,82 EUR
 do Sociálneho fondu Obecných lesov Dobrá Niva, s.r.o.
4.000,00 EUR
2. Odmenu hlavnému kontrolórovi Obce Dobrá Niva za I. Q 2018 vo výške 30 % základného platu,
t. j. 329,40 EUR.
3. a) V zmysle § 9 ods.2 písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj
častí nehnuteľností a to:
novovytvorená parcela registra „C“ parc.č.1349/6, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 101 m2 odčlenená od parcely registra „E“ parc.č.5757/1, druh orná pôda,
výmera 16.809 m2,
novovytvorená parcela registra „C“ parc.č.1394/2, druh pozemku vodná plocha, výmera
161 m2 odčlenená od parcely registra „E“ parc. č. 5757/1, druh orná pôda, výmera 16.809 m2
novovytvorená parcela registra „C“ parc.č.1394/2, druh pozemku vodná plocha, výmera 20
m2 odčlenená od parcely registra „E“ parc. č. 5308/2, druh orná pôda, výmera 472 m2, všetko
vedené Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor na LV č. 1664 vo vlastníctve Obce Dobrá
Niva v zmysle GP č.00397440-21/2014 zo dňa 06.08.2014 vypracovaného vyhotoviteľom –
Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, IČO: 00397440
za schválenú sumu 1,00 EURO/ m2 v prospech Ing. Ján Kyseľ a manželka Mária,
Mlynská 83/37, 962 61 Dobrá Niva do BSM.
b) Odpredaj časti vyššie citovanej novovytvorených parciel registra „C“ v zmysle §9a ods.8 písm.
e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, o ktorom rozhodlo obecné zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržali sa: 0
Zdôvodnenie: Kupujúci Ing. Ján Kyseľ a manželka Mária, Mlynská 83/37, 962 61 Dobrá Niva
sú bezpodielovými spoluvlastníkmi parciel registra „C“ parc. č. 529/3 a 531/2 v k. ú. Dobrá Niva
na Mlynskej ulici vedené Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor na LV č. 107,
čím novovytvorené parcely registra „C“ parc. č. 1349/6 a 1394/2 svojim umiestnením a využitím
budú tvoriť ich neoddeliteľnú súčasť a budú priamo na ne nadväzovať.

UZNESENIE č. 13/2018 :
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE RUŠÍ:
1. Uznesenie č. 37/2014, bod č.19 a), b) a c) zo dňa 11.12.2014.
2. Uznesenie č. 39/2014, bod č.4 zo dňa 11.12.2014.

UZNESENIE č. 14/2018 :
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE VYHLASUJE:
1. Že v zmysle §9a ods. 6 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nie sú kupujúci
Ing. Ján Kyseľ a manželka Mária, Mlynská 83/37, 962 61 Dobrá Niva osobami uvedenými
v citovanom ustanovení zákona o majetku obcí.

UZNESENIE č. 15/2018 :
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE ŽIADA:
1. Starostu Obce Dobrá Niva zabezpečiť vymáhanie pohľadávok Obce Dobrá Niva po termíne
splatnosti.
Termín: pribežne

Ing. Martin Krúdy
starosta obce

