Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa 15. 11. 2010
A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 9/2010

Obecné zastupiteľstvo v Poproči
1. B e r i e

na

vedomie

a/ Žiadosti o prenájom nebytových priestorov na Brezovej ulici č. 20 – bar, konkrétne
žiadosť p. Jána Čulena, trvale bytom Poproč, Letná 10 a žiadosť p. Petra Petríka,
bytom Košice, Ružová 50.
b/ Informácie starostky obce týkajúce sa výmeny čerpadla v materskej škôlke
z dôvodu havarijného stavu.
2. S c h v a ľ u j e
a/ Prenájom majetku obce Poproč v súlade s platnými Zásadami o nakladaní
s majetkom obec Poproč a to prenájom parc. č. 1436 vo výmere 107 m 2 zapísanej
na LV č. 1190 k. ú. Poproč pre p. Ladislava Hužvára, trvale bytom Poproč,
Oľšavská 8 vo výške 1,00 € / ročne / za celú parcelu na dobu desiatich rokov.

3. V y z ý v a
a/ žiadateľov o prenájom nebytových priestorov na Brezovej ulici č. 20 – bar a to p.
Jána Čulena, tvale bytom Poproč, Letná 10 a p. Petra Petríka, bytom Košice,
Ružová 50 na doplnenie svojich žiadostí a to o podrobný podnikateľský zámer,
podrobnú finančnú analýzu investícií a presnú definíciu stavebných úprav
(vonkajších aj vnútorných).
4. R u š í
a/ Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. A.6/2.i./2010 zo dňa 25.6.2010 a to priamy
predaj majetku obce Poproč a návrh kúpnej zmluvy a to parc. č. 1436 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 107 m2 zapísanú na LV č. 1190 pre k. ú. Poproč za
cenu 0,33 €/ m2 , celkom v hodnote 3,55 €, v prospech žiadateľa p. Ladislava
Hužvára, trvale bytom Poproč, Oľšavská 8.
b/ Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. A.6/3.a./2010 zo dňa 25.6.2010 a to
konštatovanie, že nehnuteľnosť – parc. č. 1436 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere107 m2 zapísanú na LV č. 1190 k. ú. Poproč je žiadateľom p. Ladislavom
Hužvárom a jeho právnymi predchodcami užívaná ako ich vlastná minimálne od r.

1970. Nehnuteľnosť je oplotená, pričom toto oplotenie zrealizoval na vlastné
náklady, taktiež žiadateľ na vlastné náklady túto nehnuteľnosť udržiava a spravuje.
c/ Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. A.6/4.a./2010 zo dňa 25.6.2010 a to
rozhodnutie, že uvedené skutočnosti, t.j. že nehnuteľnosť – parc. č. 1436 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere107 m2 zapísanú na LV č. 1190 k. ú. Poproč
je žiadateľom p. Ladislavom Hužvárom a jeho právnymi predchodcami užívaná
ako ich vlastná minimálne od r. 1970. Nehnuteľnosť je oplotená, pričom toto
oplotenie zrealizoval na vlastné náklady, taktiež žiadateľ na vlastné náklady túto
nehnuteľnosť udržiava a spravuje, sú v podmienkach obce Poproč prípady hodné
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
d/ Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. A.6/5.a./2010 zo dňa 25.6.2010 a to
poverenie Obecného úradu v Poproči, aby spracoval všetky potrebné právne,
ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie odpredaja parc. č.
1436 zapísanej na LV č. 1190 k. ú. Poproč pre žiadateľa p. Ladislava Hužvára,
trvale bytom Poproč, Oľšavská 8.
5. S ú h l a s í,
a/ aby finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu obce Poproč vo výške 3.000,00
€ pre obec Nižná Myšľa, boli použité na odstraňovanie následkov povodní
na majetku obce Nižná Myšľa.

