Uznesenia
K bodu 3:
Schvaľuje:
A) „ Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobenie sa zmeny klímy
ekosystémovými prístupmi.“ má pre obec charakter najdôležitejšieho úkonu hospodárenia
a nakladania s majetkom obce, v súlade s ustanovením §11 odsek 4 písmeno a) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
B) nadobudnutie vlastníctva nenávratného finančného príspevku z projektu „ Projekt
opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobenie sa zmeny klímy ekosystémovými
prístupmi.“ , a splnomocňuje starostu obce na podpísanie zmluvy
K bodu 4

Schvaľuje
V súlade s § 9a odst.8 písm.e, zákona č.138/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov, ako prípad
hodný osobitného zreteľa zámenu spoluvlastníckeho podielu Romana Hvolku nar. 28.07.1951,
trvale bytom Oravská Jasenica 200 o veľkosti 1/3-ina v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz.
Oravská Jasenica, zapísanej na liste vlastníctva č. 2222 pod A ako parcela registra „C“ evidovaná
na katastrálnej mape, parc. č. 597/13 – zast. plochy a nádvoria o výmere 130 m², za nehnuteľnosť
vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica,
zapísanej na liste vlastníctva č. 2145 pod A ako parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 5006/2– orná pôda o výmere 211 m², ale len v tej časti ktorá na základe
geometrického plánu č. 18/2021 zo dňa 15.01.2021 vyhotoveného vyhotoviteľom Brandys, s.r.o.
zodpovedá dielu č. 1 o výmere 41 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 378/21 –
ostatná plocha o výmere 41 m2.
B:Konštatuje:, že osobitný zreteľ spočíva v zámere Obce Oravská Jasenica vysporiadať
vlastníctvo k pozemkom pod miestnou komunikáciou Husárska ulica. Pod touto miestnou
komunikáciou sa nachádza aj pozemok parc. č. C-KN 597/13, ktorého spoluvlastníkom v podiele
1/3 z celkovej výmery 130 m2 je p. Roman Hvolka nar. 28.07.1951 trvale bytom Oravská Jasenica.
Tento pozemok je dlhodobo viac ako 50 rokov využívaný obcou bezplatne ako miestna
komunikácia, je na ňom umiestnená stavba cesta a nedá sa využívať iným spôsobom.

