U Z N E S E N IA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvoriankach,
ktoré sa konalo 12. 05. 2016
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Schválenie návrhovej komisie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predaj obecného majetku pre Gréckokatolicku cirkev – farnosť Dvorianky

Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Schválenie návrhovej komisie
------------------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie č. 60/V/2016 zo dňa 12. 05. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dvoriankach

a.) schvaľuje
– program zasadnutia obecného zastupiteľstva

b.) volí návrhovú komisiu v zložení
I. Ján Čverčko, Gabriel Čverčko, Igor Bumbera
II. ukladá návrhovej komisií
a.) sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie
b.) predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení tak, aby sa
efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele.
Celkový počet poslancov: 7
Celkový počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:
Za: 6

(Igor Bumbera, Ján Čverčko, Gabriel Čverčko, Mgr. Alena Storošková, Martin Šimai,

Juraj Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 (Ing. Radovan Kušnír)
Návrhová komisia: Ján Čverčko …...........................................................................
Gabriel Čverčko …......................................................................
Igor Bumbera …..........................................................................
Andrej Marcin, starosta obce
Podpísal dňa 12. 05. 2016

Predaj obecného majetku pre Gréckokatolicku cirkev – farnosť Dvorianky

Uznesenie č. 61/V/2016 zo dňa 12. 05. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Dvoriankach

a.) schvaľuje
– prevod majetku Obce Dvorianky z dôvodu osobitného zreteľa §9a, ods. 8, písm.c.)
– odpredaj časti pozemku z parc. č. 8/1 k.ú. Dvorianky vo výmere 418 m2, pozemku parc. č.
8/3 k.ú. Dvorianky vo výmere 58 m2 zastavanej plochy a budovy bývalej herne, ktorá sa
nachádza na parc. č. 8/3 k.ú. Dvorianky. Geometrickým plánom boli vytvorené nové parcely
z parc. č. 8/1 k.ú. Dvorianky a to následné parc. č. 8/5 k.ú. Dvorianky vo výmere 26 m2
zastavaná plocha, parc. č. 8/4 k.ú. Dvorianky vo výmere 392 m2 zastavaná plocha. Celková
suma za odpredaj časti parcely z č. 8/1 k.ú. Dvorianky v odpredajnej výmere (nové parc.
8/5 vo výmere 26 m2, parc. č. 8/4 vo výmere 392 m2), parc. č. 8/3 k.ú. Dvorianky vo
výmere 58 m2 a budovu herne, ktorá sa nachádza na parc. č. 8/3 k.ú. Dvorianky a budovy
herne je 100,00 Eur. Slovom Jedensto eura.
Dôvodom prevodu je majetkovoprávne vysporiadanie pastoračného centra- stavby na
parcele č. 8/3 k.ú. Dvorianky a pozemku parc. č. 8/1 k.ú. Dvorianky.
Celkový počet poslancov: 7
Celkový počet prítomných poslancov: 6
Hlasovanie:
Za: 6

(Igor Bumbera, Ján Čverčko, Gabriel Čverčko, Mgr. Alena Storošková, Martin Šimai,

Juraj Varga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 (Ing. Radovan Kušnír)
Návrhová komisia: Ján Čverčko

…......... …...........................................................

Gabriel Čverčko ….......................................................................
Igor Bumbera …...........................................................................
Andrej Marcin, starosta obce
Podpísal dňa 12. 05. 2016

