Zápisnica
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.5.2018 v zasadačke
Obecného úradu Lemešany v čase od 18.00 hod. do 20.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č.1
Neprítomní: Ing. Angelovič, p. Novák
Zapisovateľ: Mgr. Martina Fujdová
Overovatelia: Mgr. Štefan Záhradník
p. Martin Ferko
Zasadnutie bolo zvolané v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
K bodu č. 1 Otvorenie
Starosta obce Ing. Marko Bučko otvoril rokovanie podľa pozvánky – príloha č.2.
K bodu č. 2 Odkúpenie nehnuteľností
Starosta predložil:
1. návrh na odkúpenie nehnuteľnosti pozemok pred Obecným úradom /bývalá stará krčma/
o výmere 170 m2, cena za 1 m2 – 28,33 € v celkovej cene 5.100,-€, taktiež predložil znalecký
posudok na predmetnú nehnuteľnosť-príloha č.3
OZ následne prijalo:
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Lemešany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.:
1. Prerokovalo:
Návrh na odkúpenie pozemkov – KN-C, parc. č. 9/3 a KN-C, parc. č. 9/4 podľa predloženého
návrhu
2. s ch v a ľ u j e:
kúpu pozemku s parc. č. KN C 9/3-zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2 a pozemku
s parc. č. KN C 9/4 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 87 m2, v katastrálnom území
Lemešany, do výlučného vlastníctva obce Lemešany, od vlastníčky Moniky Maliarovej, za
cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 17/2018 vypracovaným Ing. Michalom Škriabom.
Cena v zmysle znaleckého posudku je 30,00 Eur/m2, čo pri výmere 170 m2 predstavuje
čiastku 5.100,-€.

Hlasovanie: za: 7- Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p.Ferko, Mgr. Fujdová, p. Kmec,
Ing.Buzogáň, Mgr Záhradník
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.125 bolo prijaté.
2.Návrh na odkúpenie pozemku v centre obce, ktorý je vhodný len ako multifunkčný
priestor, cena za 1 m2 – 25,-€, cca 700 m2. Tento pozemok by slúžil ako parkovisko
pri kostole sv. Martina a faru. Jedná sa o parcelu č. 203 a 204 vo výmere 711 m2,
v celkovej cene 17.900,-€, zároveň predložil aj znalecký posudok – príloha č. 4.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Lemešany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.:
1. Prerokovalo:

Návrh na odkúpenie pozemkov – KN-C, parc. č. 203 a KN-C, parc. č. 204 podľa predloženého
návrhu
2. s ch v a ľ u j e:
kúpu pozemku s parc. č. KN C 203-zastavané plochy a nádvoria o výmere 445 m2 a pozemku
s parc. č. KN C 204 – záhrady, o výmere 266 m2, v katastrálnom území Lemešany, do
výlučného vlastníctva obce Lemešany, od vlastníka Rolanda Vojkovského, za cenu, za cenu
stanovenú znaleckým posudkom č. 18/2018 vypracovaným Ing. Michalom Škriabom. Cena
v zmysle znaleckého posudku je 25,17 Eur/m2, čo pri výmere 711 m2 predstavuje čiastku
17.900 €.

Hlasovanie: za: 7- Ing.Buzogáň, Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p.Ferko, Mgr. Fujdová, p. Kmec,
p. Ferko
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.126 bolo prijaté.
3. Predaj nehnuteľnosti – dom Kecerovce prenajímateľovi objektu.

-

Pripraví sa geometrický plán – ulička cez dvor

-

Bez predaja záhrady, ostane majetkom obce

-

Predaj len domu, potrebné zabezpečí prístupovú cestu k záhrade

-

Predpokladaná predajná cena cca 53.000,-€, potrebné mesačné splátky 200,-€

-

Právne overiť ako môže obec nehnuteľnosť predať

4. Starosta predložil žiadosť o NFP na stojan pitnej vody pri rómskych bytovkách –

príloha č.5. Poslanci následne prijali:
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo Obce Lemešany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.:

- s ú h l a s í s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade
s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce
Názov projektu: „ Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci
Lemešany“
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2016-3
- S ú h l a s í so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5 %
z celkových oprávnených výdavkov
-S ú h l a s í so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu
predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu.
Hlasovanie: za: 7- Ing.Buzogáň, Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p.Ferko, Mgr. Fujdová, p. Kmec,
p. Ferko
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.127 bolo prijaté.
5. V závere starosta informoval o schválených projektoch a nenávratnom finančnom príspevku:
Zberný dvor a Komunitné centrum

Po vyčerpaní programu starosta rokovanie ukončil.
Zapísala: Mgr. Martina Fujdová
V Lemešanoch, 18.5.2018
Overovatelia: Mgr. Záhradník Štefan ........................................
Ferko Martin

........................................
Ing. Marko B u č k o
starosta obce

