Zápisnica č. 2/2019
z mimoriadneho zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 08.02.2019 o 17.00 hod. v kancelárií starostky obce
Prítomní: Eva Holbová, Alexander Behanec, Viktor Buček, DušanvGašpárek, Dušan Gregor,

Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Martina Poláčková, Ing. Jana Sedová, Andrea Tomanová.

Zapisovateľka: Andrea Tomanová.
Overovatelia zápisnice: Dušan Gregor, Ing. Jana Sedová.
Program:

1. Otvorenie.
2. Prejednanie problematiky ohľadom pozemku parc. č. KNC 325/5.
3. Návrh na uznesenie, záver.

K bodu l/.
Starostka obce privítala všetkých prítomných a konštatovala, že sú prítomní všetci poslanci,
je uznášania schopné.

t. zn., že obecné zastupiteľstvo

K bodu 2/.
Starostka obce informovala prítomných o žiadosti o zrušenie uznesenia zo dňa 17.05.2018 a vrátenie
parcely KNC 325/5 obci. Podpísaní občania v žiadosti sú: p. Jozef Daňo, trvale bytom Mikušovce 292,
p. Dušan Gregor, trvale bytom Mikušovce 343, p. Ján Gašpar, trvale bytom Mikušovce 294 a p. Rudolf
Monček, trvale bytom Mikušovce 291. Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že predaj pozemku bol
uskutočnený za neúplných a nedostatočných, resp. skreslených informácií. Taktiež žiadosť odôvodňujú
tým, že obecný majetok nesmie byť predaný starostovi obce, poslancom OZ, zamestnancom obce, ani
ich blízkym osobám.
Poslanci OZ sa zhodli, že je nielen v záujme vyššie uvedených občanov, ale aj obce, aby
p. František
Fojtík s manželkou Ľudmilou, trvale bytom Mikušovce 293 vlastnili tú časť pozemku
parc. č. KNC
325/5 , ktorá sa nachádza priamo pred ich rodinným domom č. súp. 293. T.
zn., že časť betónovej plochy,
ktorá sa nachádza pred rodinnými domami č. súp. 294, 292 a 291 by bola spätne odpredaná obci
Mikušovce. Uvedený pozemok by sa dal zamerať geometrickým plánom tak, aby vznikli 3 nové
parcely.
Pozemok, ktorý by vlastnila rodina Fojtlková, by bola „zameraná“ podľa hraníc pozemku
parc. KNC
358/2, na ktorom je postavený rodinný dom č. súp. 293. Poslanci OZ súhlasili s týmto postupom a týmto
poverili starostku obce p. Holbovú, aby napísala rod. Fojtíkovej žiadosť o vyjadrenie sa k tejto
možnosti. V prípade, že rodina Fojtíková nebude súhlasiť s týmto postupom, poslanci OZ sa budú
naďalej touto problematikou zaoberať.

K bodu 3/. - návrh na uznesenie. záver.
Za prijaté uznesenie hlasovali všetci poslanci.
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Overovatelia:
Dušan Gregor:

.........[Z/?..................

Ing. Jana Šedová:

Zapísala: Andrea Tomanová, v Mikušovciach dňa 08.02.2019

/
.

Eva Holbova,
starostka obce

UZNE SENIE
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mikušovce,
ktoré sa uskutočnilo 08.02.2019 o 17.00 hod. v KD na I. poschodí

Uznesenie č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach p o v e r u j e

:

1. Starostku obce napísať
p. Františekovi F ojtíkovi s manželkou Ľudmilou, trvale bytom Mikušovce 293
žiadosť o stanovisko a vyriešenie predaja a vrátenia časti pozemku —
parc. č. KNC 325/5, ktorá sa
nachádza pred rodinnými domami č. súp. 294, 292 a 291 - za účelom
vyriešenia problému s pozemkom
parc. č. KNC 325/5 v záujme obce Mikušovce, ako aj susedov susediacich s touto parcelou.

Eva Holbová
starostka obrv

Overovatelia:
Dušan Gregor:
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Zapísala: Andrea Tomanová,
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Ing. Jana Sedová:
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Mikušovciach dňa 08.02.2019

