OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 13. 4. 2015
Obecné

číslo: 15/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

s ch v a ľ u j e :
Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík
Overovateľov zápisnice: Mgr. M. Kubalík, JUDr. M. Krčmárik
Program rokovania OZ tak, ako bol navrhnutý

B e r i e n a v e d o m i e:
a) Správu o kontrole plnenia uznesení od predchádzajúceho OZ.
b) Správu o činnosti od posledného OZ , ktorú predložila starostka obce.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 10. 4. 2015
Obecné

číslo: 16/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

s ch v a ľ u j e :
2. zmenu rozpočtu obce Skalité 2015 :
Kapitálové výdavky
„Prestavba a modernizácia l. NP Zdravotného strediska Skalité“ + 12 265 EUR
Celkom rozdiel Príjmov a Výdavkov po 2. zmene

+ 14 900 EUR

Ž i a d a:
Komisiu výstavby, územného plánovania a životného prostredia a Komisiu
finančnú a správy majetku o ďalšie posúdenie stavebných prác suterénu
Zdravotného strediska.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 10. 4. 2015
Obecné

číslo: 17/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

s ch v a ľ u j e :
Zmenu sídla Centra voľného času Skalité :
Centrum voľného času Skalité č. 603, 023 14 Skalité.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

Obecné

zastupiteľstva

zo dňa: 10. 4. 2015
číslo: 18/2015
zastupiteľstvo v Skalitom

s ch v a ľ u j e :
trvalú prebytočnosť majetku Obce Skalité a zámer prevodu prebytočného majetku obce
Skalité z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods. 8, písm.e) Zákona
č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad
hospodárenia s majetkom obce Skalité za účelom odpredaja toho majetku :
stavebný pozemok v IBV Skalité Cupeľ II, a to : KNC 3763/ 14 - TTP o výmere 711 m2 v
k. ú. Skalité za týchto podmienok :
-

-

cena je 7,- EUR/m2.
k cene sa pripočítavajú náklady na vyhotovenie GP v prepočte na odpredávanú výmeru
a náklady na pripojovací poplatok pre SSE, a.s.
stavebník musí začať na základe právoplatného stavebného povolenia práce do 12
mesiacov od podpisu zmluvy
predkupné právo na odkúpenie pozemku má obec Skalité za takú istú cenu, za akú ho
žiadateľovi predala, v prípade rozostavanej stavby na tomto pozemku sa navýši o cenu
určenú podľa znaleckého posudku
predkupné právo platí do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia
na pozemkoch sa zriaďuje vecné bremeno na uložené inžinierske siete (dažďová
kanalizácia) v prospech obce Skalité
návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti podá kupujúci

Odôvodnenie :
p. Pavol Rucek, bytom Skalité č.1300 požiadal Obec Skalité o spätný odpredaj stavebného
pozemku parc. č. KNC 1763/14, TTP, o výmere 711 m2 v lokalite IBV Cupeľ II, za účelom
výstavby rodinného domu. Obec Skalité chce stabilizovať mladé rodiny, aby neodchádzali za
bývaním do iných miest.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

