Starosta obce
Oravská Jasenica
V Or. Jasenici dňa 08.08.2022
- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ
POZVÁNKA.
V zmysle § 13 ods.4, písmena a/ a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
15. augusta 2022 t. j. v pondelok o 19:30 hodine v zasadačke Obecného úradu
v Oravskej Jasenici s nasledovným programom :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Schválenie programu
Kontrola uznesení
Stanovenie poplatkov pre KD a telocvičňu
Odkúpenie časti parcely C-KN 523/2 o výmere 83 m2 pre Ing. Kamila Zanovita ,
bytom Oravská Jasenica č.d.282 - schválenie
VZN o určení výšky príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcou
Oravská Jasenica
Zhodnocovanie odpadov prenosným zariadením, stanovisko k zámeru
Interpelácia poslancov
Záver
Ing. Karol Graňák v .r.
starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného
zákona je verejné.

K bodu 5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
A) Predaj nehnuteľnosti ,v súlade s § 9a odst.8 písm. e ,zákona č.138/1991 Zb. z. v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, vo výlučnom vlastníctve
obce Oravská Jasenica nachádzajúca sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísaná na LV č.
2145 pod A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. EKN 3392 – ostatná plocha o výmere 89 m2 a to len tú jej časť, ktorá na základe
geometrického plánu č. 100/2022 vyhotoveného Ing. Peter Nečas – Brandys s.r.o. zo

dňa 29.03.2022, zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN 523/2 trvalý trávny porast
o výmere 83 m2 pre Ing. Kamila Zanovita nar.

trvale

bytom

Oravská

Jasenica 282 za 37 €/m2 čo predstavuje celkom 3071 €.
B) Konštatuje:, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok p. č. C-KN 523/2
bezprostredne susedí s pozemkom kupujúceho, väčšiu časť predávaného pozemku
užíva viac ako 25 rokov a zostatok predávaného pozemku používa ako prístupovú
cestu k svojím pozemkom za rodinným domom.
K bodu 6
Uznesenie č..........
OZ nesúhlasí:
Nesúhlasí so zámerom „Zhodnocovanie odpadov prenosným zariadením“ predloženým
Ministerstvu životného prostredia, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru
posudzovania vplyvov na životné prostredie, navrhovateľom, spoločnosťou MTS Trans s.r.o.,
ul. 294, 029 01 Námestovo, IČO: 47 067 152 v celom rozsahu.

