Uznesenia
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ihľany,
konaného dňa 19.9.2018.

Uznesenie č. 14/2018 zo dňa 19.9.2018 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obec Ihľany
schvaľuje
VZN o organizácii miestneho referenda

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

7

Igor Zemčák, Ing. Ondrej Čopjak, Ján Andruška, Helena
Stašová, Mgr. Peter Feňák, Zuzana Vojčeková, Elena Zajacová

2

Anna Matveáková, Dušan Mišalko

Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 15/2018 zo dňa 19.9.2018 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a) Vyhlásenie obchodnej súťaže nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností
Slovenskej republiky, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Kežmarok, na
liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Stotince, Obec Ihľany, Okres Kežmarok,
konkrétne:
parcela C-KN č.178/1 o výmere 641 m2, záhrady, vo výške kúpnej ceny po vypracovaní
znaleckého posudku.
b) predaj nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom
katastrálnym odborom Okresného úradu Kežmarok,
na liste vlastníctva č. 433 pre katastrálne územie Majerka, Obec Ihľany, Okres
Kežmarok, konkrétne:

1

parcela E-KN č. 14/1 o výmere 296 m2, záhrady,
do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Miroslav Horváth, nar. xxxxxxx a
Jana Horváthova, nar. xxxxxxx obidvaja bytom Ihľany č. 122, vo výške kúpnej ceny
3,- Eur/m2.
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere
predávaného pozemku.
Pozemok sa predáva s osobitným zreteľom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že z dôvodu, že na uvedenom
pozemku majú postavený rodinný dom pred rokom 1976 a pozemok nebol do dnešného
dňa vysporiadaný a je vo vlastníctve obce.

c) predaj nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom
katastrálnym odborom Okresného úradu Kežmarok, na liste vlastníctva č. 510 pre
katastrálne územie Stotince, Obec Ihľany, Okres Kežmarok, konkrétne:
parcela C-KN č. 291 o výmere 11 m2, zastavané plochy a nádvoria,
do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Kamil Oračko, nar. xxxxxxxx,
trvale bytom Ihľany č. 179 a Vlasta Oračková nar. xxxxxx trvale bytom Stará
Ľubovňa, Budovateľská 484/19, 064 01 , vo výške kúpnej ceny 3,- Eur/m2.
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere
predávaného pozemku.
Pozemok sa predáva s osobitným zreteľom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Ihľany
dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou (pozemkom a rodinným
domom) vo vlastníctve kupujúcich, ktorí majú záujem o pripojenie, scelenie a
udržiavanie uvedeného pozemku, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti
udržiavaný na náklady žiadateľov. Predajom pozemku vznikne majetkoprávne
usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich.
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Uznesenie č. 16/2018 zo dňa 19.9.2018 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
a) s predložením ŽoNFP, s názvom projektu Miestna občianska poriadková služba
v obci Ihľany, kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1, pričom ciele projektu sú v súlade
s platným programom rozvoja obce.
b) so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t.j. min 5% z celkových
oprávnených výdavkov. Celková výška oprávnených výdavkov predstavuje
196 293,83 Eur, spolufinancovanie vo výške 5% predstavuje 9 814,69 Eur.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

7

Igor Zemčák, Ing. Ondrej Čopjak, Ján Andruška, Helena
Stašová, Mgr. Peter Feňák, Zuzana Vojčeková,
Elena Zajacová,

2

Anna Matveáková, Dušan Mišalko

Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 17/2018 zo dňa 19.9.2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vyplatenie náhrady platu Jánovi Turekovi, starostovi obce za nevyčerpanú dovolenku
- za rok 2017 v rozsahu 8 dní
a
- za rok 2018 v rozsahu 27,5 dňa, čo činí spolu 36 dní.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

7

Igor Zemčák, Ing. Ondrej Čopjak, Ján Andruška, Helena
Stašová, Mgr. Peter Feňák, Zuzana Vojčeková,
Elena Zajacová,

2

Anna Matveáková, Dušan Mišalko

Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté
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V Ihľanoch 19.9.2018

......................................................
Ján Turek, starosta obce, v.r.

Overovatelia:
Elena Zajacová, v.r.
Zuzana Vojčeková, v.r.

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