OBECNÉ ZASTUPITEĽSTO V DOBREJ NIVE

UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 14. februára 2019 o 17 : 00 hodine
v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dobrej Nive.
UZNESENIE č.1/2019:
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE BERIE NA VEDOMIE :
1. Interpeláciu občanov obce na starostu obce a poslancov OZ.
2. Informáciu predsedníčky komisie finančnej, strategického rozvoja a správy majetku obce k rozboru
finančného rozpočtu Obce Dobrá Niva k 31. 12. 2018.
3. Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti obce za IV. Q 2018.
4. a) Vzdanie sa odmeny člena Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva, správy obecných bytov
a ochrany verejného poriadku – Mgr. Dalibor Miľan,
b) Vzdanie sa odmeny člena Komisie výstavby a územného plánovania – Ing. Andrej Peťko.
5. Informácie starostu obce k vyhodnoteniu činností obce od 21. 12. 2018 a plán činností na ďalšie
obdobie.

UZNESENIE č.2/2019 :
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE SCHVAĽUJE :
1. Predložený návrh Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive na rok 2019.
2. Predložený návrh VZN č.1/2019 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení
dieťaťa.
3. Odmenu hlavnému kontrolórovi Obce Dobrá Niva za IV. Q 2018 vo výške 30 % základného platu,
t. j. 396,90 EUR.
4. a) V zmysle § 9 ods.2 písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj
novovytvorenej parcely registra „C“ v k. ú. Dobrá Niva a to:
parc. č. 1373/2, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 48 m2 odčleneného od parcely registra
„C“ parc.č.1373, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 498 m2 vedeného Okresným úradom
Zvolen, katastrálny odbor na LV č. 928 vo vlastníctve Obce Dobrá Niva v zmysle
GP č.44049366-2/2019 zo dňa 08. 01. 2019 vypracovaného vyhotoviteľom – Ing. Andrej Peťko,
Družstevná 235/28, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 44049366, overeného pod číslom G1-19/2019 zo dňa
16. 01. 2019 v prospech Ing. Zuzana Gurišová, A. Nográdyho 563/25, 960 01 Zvolen,
spoluvlastnícky podiel: 1/1, v sume 5,00 EUR za 1m2.
b) Odpredaj časti vyššie citovanej novovytvorenej parcely 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: 8

za: 7

proti: 1

zdržali sa: 0

Zdôvodnenie: Kupujúca Ing. Zuzana Gurišová, A. Nográdyho 563/25, 960 01 Zvolen
je bezpodielovým vlastníkom parcely registra „C“ parc. č. 1172/2, výmera 351 m2, druh záhrada,
k. ú. Dobrá Niva, na ktorom sa bude nachádzať stavba – rodinný dom na Rozmarínovej ulici, vedený
Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor na LV č. 485, čím novovytvorená parcela registra „C“
parc. č. 1373/2 svojim umiestnením a využitím bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť a bude priamo
na ňu nadväzovať.

UZNESENIE č.3/2019 :
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE UKLADÁ :
1. Jánovi Slosiarikovi, referentovi úseku VS, SP, ŽP a MO pri elektronickom zasielaní podkladov
na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive podklady hlavného kontrolóra obce zasielať
v zaheslovanom súbore.
2. Komisii výstavby a územného plánovania pri Obecnom zastupiteľstve v Dobrej Nive aktualizovať
Kategorizáciu parciel registra „C“ a „E“ vo vlastníctve Obce Dobrá Niva pre účely určenia výšky
ceny za 1m2 na odpredaj.
Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ v roku 2019

-23. Mgr. Jánovi Slosiarikovi, predsedovi Komisii školstva, kultúry, športu a práce s mládežou
pri Obecnom zastupiteľstve v Dobrej Nive za účasti starostu obce, konateľa Obecných lesov
Dobrá Niva, s.r.o., predsedu PZ Päť vrchov Dobrá Niva, Ing. Karola Kamenského zvolať pracovné
stretnutie ohľadne pripravovaného návrhu cykloturistických trás v katastri Obce Dobrá Niva.
Termín: priebežne

UZNESENIE č.4/2019 :
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE ODPORÚČA:
1. Ing. Milanovi Jakubíkovi, starostovi obce zabezpečiť prípravu Pasportizácie dopravného značenia
v katastri Obce Dobrá Niva.
Termín: priebežne

Ing. Milan Jakubík
starosta obce

