Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zbyňove
konaného dňa 24. januára 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Zbyňov schvaľuje:
bod. č. 1/2019 – Predaj majetku obce – pozemok registra C v k. ú. Obce Zbyňov
pozemok registra C ( evidovaný v katastrálnej mape ) v k. ú. Obce Zbyňov, ktorý bol zameraný
GP č. zo dňa: spracovaný Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, IČO 43432611, vytvorený
z parcely KN – C – 702 o výmere 12 m2 druh pozemku zastavaná plocha, zapísaný v KN na
OÚ v Žiline LV č. 1 vedenom v K. ú. Zbyňov, do vlastníctva záujemcu a to:
novovytvorenú KNC parcelu č. 702/4 o výmere 12 m2, voľné priestranstvo

1)

v celosti do výlučného vlastníctva

Róbert Šimko, Zbyňov, Mlynská 170/9
013 19 Kľače
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :
1. záujemca podal žiadosť o kúpu pozemku z dôvodu, že pozemok sa nachádza ako jediný výjazd
z jeho parcely na miestnu komunikáciu
2. o pozemok doteraz nikto iný neprejavil žiadny záujem. Pozemok vo vlastníctve obce je inak
nevyužiteľný.

Za: 7

Zdržal sa: 0

Proti : 0

bod. č. 2/2019 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

bod. č. 3/2019 – Dohodu o používaní motorového vozidla starostu obce na pracovné cesty
Za: 7

Zdržal sa: 0

Proti : 0

bod. č. 4/2019 – Žiadosť pani Mgr. Moniky Curry o povolení zmeny stavby pred jej
dokončením. Zmena z novostavby rekreačného domu na novostavbu rodinného domu.
Za: 7

Zdržal sa: 0

Proti : 0

bod. č. 5/2019 - vysporiadať vlastníctvo dotknutých pozemkov vyvlastnením pod
plánovanou ,, Cestou Záhrady“ vzhľadom na to, že boli vyčerpané všetky dostupné
možnosti.
Za: 7

Zdržal sa: 0

Proti : 0

Obecné zastupiteľstvo obce Zbyňov berie na vedomie:
bod. č. 6/2019
a) že p. poslanec Peter Bielik bol vymenovaný do funkcie zástupcu starostu obce
Zbyňov s účinnosťou od 01.01.2019
b) správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2018
c) výpoveď hlavnej kontrolórky obce Zbyňov k 31.01.2019

V Zbyňove 25.01.2019

Mgr. Marián Miškovský
starosta obce

