Zápisnica z Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.08.2016 o 17:00 v kancelárii OcÚ Čremošné
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Interpelácie
5. Schválenie zámeru a kúpnopredajnej zmluvy o odpredaj pozemku
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

Bod 1: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Mgr. Zuzana Chorváthová , ktorá privítala
prítomných poslancov, hostí a oboznámila ich s programom – program bol jednohlasne
schválený
Bod 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa a overovateľov zápisnice boli určení:
Zapisovateľ zápisnice:

Viera Jariabková

Overovatelia zápisnice:

Ing. Tomáš Svitek
Elena Gregorová

Bod 3: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 5/2016 – splnené
Bod 4: Interpelácie
Do interpelácií sa neprihlásil žiaden poslanec ani občan.
Bod 5: Schválenie zámeru a kúpnopredajnej zmluvy o odpredaj pozemku
Starostka obce informovala poslancov OZ o návrhu kúpnopredajnej zmluvy pre pani Luciu
Murčovú, ako aj o schválenie zámeru o odpredaj pozemku, ktorý bol zverejnený na obecnej
tabuli 15 dní pred jeho schválením OZ.

Obecné zastupiteľstvo v Čremošnom prijalo nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 6/2016
A/ schvaľuje
odpredaj a kúpnopredajnú zmluvu medzi Obcou Čremošné a Luciou Murčovou. Obec
Čremošné odpredá z dôvodu hodného osobitného zreteľa ako v zmluve podľa § 9a ods. 8 pís.
e) zák. 138/ 1991 novovzniknutú parc. č. C-KN 406/17, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 58 m2 v katastrálnom území Čremošné v prospech kupujúceho Lucia Murčová
bytom Martin, A. Stodolu 31 do výlučného vlastníctva za kúpnu cenu vo výške € 13,00/m2 ,
čo u výmery 58 m2 bude predstavovať čiastku € 754,00.
Hlasovanie

Za : 5

Proti :

Zdržal sa :

Z prítomných :5

Bod 6: Rôzne
Starostka obce navrhla odmeny pre poslancov za I. polrok 2016 podľa prezenčnej listiny
z jednotlivých zasadnutí.
Starostka obce informovala poslancov OZ o spolupráci so SPF, na vypracovanie protokolu
o odovzdaní vlastníctva nehnuteľností z majetku SR do vlastníctva obce podľa zákona
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 2, 14 a 15.
Ďalej informovala o potrebe zmeniť vývoz separovaného zberu z 1100 l nádob na bigbag-y –
čím by sa uľahčil samotný vývoz aj pre TS Turčianske Teplice.

Bod 7: Diskusia
Bod 8: Záver
Starostka obce poďakovala poslancom a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Zápisnicu napísala:

Viera Jariabková

..........................................

Overovatelia zápisnice:

Ing. Tomáš Svitek

..........................................

Elena Gregorová

..........................................

V Čremošnom, dňa: 30.08.2016

