.UZNESENIE
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 30.12.2021

Obecné zastupiteľstvo v Juskovej Voli
A. b e r i e n a v e d o m i e
1.

Informáciu o plnení uznesení zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva .

2.

predloženie návrhu rozpočtu obce na roky 2022/2023/2024.

3.

žiadosť Jany Drábovej a Petra Drába o odkúpenie pozemku parc. č. 565/37 v katastrálnom

území Juskova Voľa, výmera 89 m2 a neodporúča pozemok odpredať.
4.

žiadosť Viery Miklošovej o odkúpenie pozemku parc. č. 565/27 v katastrálnom území

Juskova Voľa a neodporúča pozemok odpredať.
B. s ch v a ľ u j e
1.

Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. Polrok 2022

2. nájom obchodu a pohostinstva na I. polrok 2022 pre Luciu Ruščinovú a výšku nájmu
100€/mesačne.

Jozef Lukačin
starosta obce

s ch v a ľ u j e
1.

spôsob predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Predmet prevodu: -pozemok registra C ,parcelné číslo 565/37, druh pozemku - zastavaná
plocha a nádvorie, o výmere 89 m2, katastrálne územie: Juskova Voľa, zapísaný na LV č. 228.
Kupujúci: Jana Drábová a Peter Dráb, trvale bytom Juskova Voľa 81
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Parcely uvedené v predmete predaja susedia s parcelou
registra C KN parcelné číslo 13/2, kat. územie: Juskova Voľa, zapísaná na LV č. 69, ktorá je vo
vlastníctve žiadateľov o odpredaj a je nimi využívaná ako sad, je súčasťou záhrady žiadateľov o
odpredaj, ktorá je oplotená spolu so záhradou a užívaná žiadateľmi, ako aj predošlými majiteľmi už
viac ako 25 rokov. Parcelu obec z uvedených dôvodov dlhodobo neužíva.

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Obec Juskova Voľa zverejňuje zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom predaja je pozemok vo vlastníctve Obce Juskova
Voľa, k.ú. Juskova Voľa, v zmysle GP č. 24/2017 , parcela reg. E č. 1049/1 – 284 m2
a parcela E 1065/1 – 71 m2 pre Jána Čandíka, Juskova Voľa 36, za cenu 0,70 €/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Juskova
Voľa dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa, ktorý sa o
predmetný pozemok dlhodobo stará a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije.
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Zvesené dňa:

