OBEC JARABINA
Uznesenia zo XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
29.05.2017
Číslo uznesenia:

195

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina
A/ schvaľuje program, návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a zapisovateľa XVI.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarabine
- návrhová komisia: p. Štefan Sýkora, Anna Sukovatá, Mgr. Stanislava Vidová
B/ berie na vedomie overovateľov zápisnice: Ing. Vladimír Čokina, PhDr. Žaneta Štefaniková
a zapisovateľa: PhDr. Ivan Bulík
Hlasovanie poslancov:
Ing. Vladimír Čokina

Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Mgr. Stanislava Vidová
PhDr. Žaneta Štefaniková
Štefan Sýkora

za
proti
X
X
X
X
X
X
X
UZNESENIE BOLO PRIJATÉ

zdržal sa

......................................
Lívia Kovalčíková
starostka obce
Číslo uznesenia:

196
Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina po prerokovaní predloženého návrhu r u š í Uznesenie
č. 183/2017 zo dňa 05.04.2017
Hlasovanie poslancov:
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný
Peter Herko
Anna Sukovatá
Mgr. Stanislava Vidová
PhDr. Žaneta Štefaniková
Štefan Sýkora
UZNESENIE

za
Proti
X
X
X
X
X
X
X
BOLO PRIJATÉ

zdržal sa

......................................
Lívia Kovalčíková
starostka obce

OBEC JARABINA
Číslo uznesenia:

197

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina po prerokovaní predloženého návrhu schvaľuje
prenájom bytu v 16 b.j. žiadateľom p. Michalovi a Viere Derevjaníkovým bytom Jarabina č.d.
246
Hlasovanie poslancov:
Ing. Vladimír Čokina

Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Mgr. Stanislava Vidová
PhDr. Žaneta Štefaniková
Štefan Sýkora

za
proti
X
X
X
X
X
X
X
UZNESENIE BOLO PRIJATÉ

zdržal sa

......................................
Lívia Kovalčíková
starostka obce
Číslo uznesenia:

198

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina po prerokovaní predloženého návrhu schvaľuje zámer
odpredaja pozemkov pre IBV v časti obce Kúpalisko.
Hlasovanie poslancov:
Ing. Vladimír Čokina

Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Mgr. Stanislava Vidová
PhDr. Žaneta Štefaniková
Štefan Sýkora

za
proti
X
X
X
X
X
X
X
UZNESENIE BOLO PRIJATÉ

zdržal sa

......................................
Lívia Kovalčíková
starostka obce

OBEC JARABINA
Číslo uznesenia:

199

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje
zámer predaja nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy s predkupným právom v zmysle
§9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien – prípad
hodný osobitného zreteľa a to nehnuteľnosti - pozemok v k.ú. Jarabina, LV 1 a to KN C parc.
č. 364/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 543 m2, a to Štefanovi Šulianovi, Jarmočná
134, 064 01 Stará Ľubovňa, v celkovej cene 19.005,- EUR.
Odôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle §9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: Pozemok sa nachádza v zastavanom území
obce, je vo výlučnom vlastníctve Obce Jarabina a bude využitý na účely individuálnej bytovej
výstavby, čo prispeje k rozvoju obce z dôvodu príchodu nových obyvateľov, hlavne mladých
rodín, kde je predpoklad, že maloleté deti budú navštevovať tunajšiu materskú a základnú
školu, poukazujúc na skutočnosť, že v súčasnosti je klesajúci počet deti, ktoré navštevujú
tunajšie zariadenia.
Hlasovanie poslancov:
Ing. Vladimír Čokina

Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Mgr. Stanislava Vidová
PhDr. Žaneta Štefaniková
Štefan Sýkora

za
proti
X
X
X
X
X
X
X
UZNESENIE BOLO PRIJATÉ

zdržal sa

......................................
Lívia Kovalčíková
starostka obce

OBEC JARABINA
Číslo uznesenia:

200

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje
zámer predaja nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy s predkupným právom v zmysle
§9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien – prípad
hodný osobitného zreteľa a to nehnuteľnosti - pozemok v k.ú. Jarabina, LV 1 a to KN C parc.
č. 364/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 514 m2, a to Ing. Pavlovi Sitárovi a Zuzane
Sitárovej rod. Dufalovej bytom 064 01 Stará Ľubovňa, Mierová 84, v celkovej cene 17.990,EUR.
Odôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle §9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: Pozemok sa nachádza v zastavanom území
obce, je vo výlučnom vlastníctve Obce Jarabina a bude využitý na účely individuálnej bytovej
výstavby, čo prispeje k rozvoju obce z dôvodu príchodu nových obyvateľov, hlavne mladých
rodín, kde je predpoklad, že maloleté deti budú navštevovať tunajšiu materskú a základnú
školu, poukazujúc na skutočnosť, že v súčasnosti je klesajúci počet deti, ktoré navštevujú
tunajšie zariadenia.
Hlasovanie poslancov:
Ing. Vladimír Čokina

Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Mgr. Stanislava Vidová
PhDr. Žaneta Štefaniková
Štefan Sýkora

za
proti
X
X
X
X
X
X
X
UZNESENIE BOLO PRIJATÉ

zdržal sa

......................................
Lívia Kovalčíková
starostka obce

OBEC JARABINA
Číslo uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje
zámer predaja nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy s predkupným právom v zmysle
§9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien – prípad
hodný osobitného zreteľa a to nehnuteľnosti - pozemok v k.ú. Jarabina, LV 1 a to KN C parc.
č. 364/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 500 m2, a to Marekovi Kaščákovi a Denise
Kaščákovej rod. Langovej, bytom Chmeľnica č. 209, 064 01 Chmeľnica, v celkovej cene
15.000,- EUR.
Odôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle §9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: Pozemok sa nachádza v zastavanom území
obce, je vo výlučnom vlastníctve Obce Jarabina a bude využitý na účely individuálnej bytovej
výstavby, čo prispeje k rozvoju obce z dôvodu príchodu nových obyvateľov, hlavne mladých
rodín, kde je predpoklad, že maloleté deti budú navštevovať tunajšiu materskú a základnú
školu, poukazujúc na skutočnosť, že v súčasnosti je klesajúci počet deti, ktoré navštevujú
tunajšie zariadenia.
Hlasovanie poslancov:
Ing. Vladimír Čokina

Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Mgr. Stanislava Vidová
PhDr. Žaneta Štefaniková
Štefan Sýkora

za
proti
X
X
X
X
X
X
X
UZNESENIE BOLO PRIJATÉ

zdržal sa

......................................
Lívia Kovalčíková
starostka obce

OBEC JARABINA
Číslo uznesenia:

202

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje
zámer predaja nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy s predkupným právom v zmysle
§9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien – prípad
hodný osobitného zreteľa a to nehnuteľnosti - pozemok v k.ú. Jarabina, LV 1 a to KN C parc.
č. 364/6 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 500 m2, a to Ľubomírovi Kušnírovi, bytom
Mierová 1360/11, 064 01 Stará Ľubovňa a Veronike Kušnírovej rod. Michnovej bytom Veľká
Lesná č. 12, 065 34 Veľká Lesná, v celkovej cene 17.500,- EUR.
Odôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle §9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: Pozemok sa nachádza v zastavanom území
obce, je vo výlučnom vlastníctve Obce Jarabina a bude využitý na účely individuálnej bytovej
výstavby, čo prispeje k rozvoju obce z dôvodu príchodu nových obyvateľov, hlavne mladých
rodín, kde je predpoklad, že maloleté deti budú navštevovať tunajšiu materskú a základnú
školu, poukazujúc na skutočnosť, že v súčasnosti je klesajúci počet deti, ktoré navštevujú
tunajšie zariadenia.
Hlasovanie poslancov:
Ing. Vladimír Čokina

Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Mgr. Stanislava Vidová
PhDr. Žaneta Štefaniková
Štefan Sýkora

za
proti
X
X
X
X
X
X
X
UZNESENIE BOLO PRIJATÉ

zdržal sa

.....................................
Lívia Kovalčíková
starostka obce

OBEC JARABINA
Číslo uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje
zámer predaja nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy s predkupným právom v zmysle
§9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien – prípad
hodný osobitného zreteľa a to nehnuteľnosti - pozemok v k.ú. Jarabina, LV 1 a to KN C parc.
č. 364/7 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 490 m2, a to Petrovi Raslavskému bytom
064 01 Stará Ľubovňa, Zimná 64, v celkovej cene 17.150,- EUR.
Odôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle §9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: Pozemok sa nachádza v zastavanom území
obce, je vo výlučnom vlastníctve Obce Jarabina a bude využitý na účely individuálnej bytovej
výstavby, čo prispeje k rozvoju obce z dôvodu príchodu nových obyvateľov, hlavne mladých
rodín, kde je predpoklad, že maloleté deti budú navštevovať tunajšiu materskú a základnú
školu, poukazujúc na skutočnosť, že v súčasnosti je klesajúci počet deti, ktoré navštevujú
tunajšie zariadenia.
Hlasovanie poslancov:
Ing. Vladimír Čokina

Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Mgr. Stanislava Vidová
PhDr. Žaneta Štefaniková
Štefan Sýkora

za
proti
X
X
X
X
X
X
X
UZNESENIE BOLO PRIJATÉ

zdržal sa

......................................
Lívia Kovalčíková
starostka obce

