UZNESENIE

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Bartošovej Lehôtke, ktoré sa konalo dňa 30.06. 2011
Uznesenie č. 23/2011
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovej Lehôtke
s c h v a ľ u j e:
a) že vo veci odpredaja nehnuteľnosti v k. ú. Bartošova Lehôtka, parc. č.
CKN 191/2 vyznačená ako trvalý trávnatý porast o výmere 100 m2, sa
bude postupovať podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov vzhľadom k dôvodom
hodným osobitného zreteľa, ktoré boli prejednané obecným
zastupiteľstvom, keďže sa jedná o jedinú nehnuteľnosť, na ktorej je
možné umiestniť telekomunikačný stožiar.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
- odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Bartošova Lehôtka, novovytvorenej parc.
č. CKN 191/2 vyznačená ako trvalý trávnatý porast o výmere 100 m2,
identifikovaná geometrickým plánom č. 41051840-16/2011
vyhotovený dňa 11.05.2011, úradne overený dňa 27.05.2011, ktorá sa
vytvorila z parc. č. EKN 2/3 vyznačená ako trvalý trávnatý porast
o výmere 1742 m2 tak, že sa z nej odčlenil „diel 1“ o výmere 100 m2,
pre kupujúceho Lukromtel, s.r.o., Československej armády 198/31,
Kremnica, PSČ: 967 01, IČO: 36 057 258, za kúpnu cenu 1.000,- €,
ktorá je stanovená dohodou zmluvných strán;
- ďalšie podmienky odpredaja sú:
a/ kupujúci sa zaväzuje po ukončení prevádzky telekomunikačného
stožiara odstrániť telekomunikačný stožiar na vlastné náklady a to
najneskôr do 6 mesiacov (ukončenie prevádzky telekomunikačného
stožiara pre účely tejto zmluvy znamená: ukončenie platnosti
licencie poskytovateľom telekomunikačných služieb alebo
ukončenie životnosti konštrukcie telekomunikačného stožiara),
b/ kupujúci sa zaväzuje po ukončení prevádzky telekomunikačného
stožiara previesť vlastnícke právo k predmetu prevodu
špecifikovaného touto zmluvou späť na predávajúceho,
c/ kupujúci sa zaväzuje po výstavbe telekomunikačného stožiara
zabezpečiť náter konštrukcie stožiara zelenou farbou, podmienky
budú presne špecifikované v stavebnom povolení.
Prevod nehnuteľnosti bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov
s tým, že obecné zastupiteľstvo rozhodlo podľa § 9a ods. 8 písm. e)
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s poukazom na tú skutočnosť, že predmetný novovytvorený pozemok je
jedinou nehnuteľnosťou, na ktorej je možné umiestniť telekomunikačný
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stožiar a preto sa pri odpredaji uvedeného pozemku nepoužijú
ustanovenia § 9a ods. 1 až 7 vyššie citovaného zákona. Účastníkom
prevodu na strane nadobúdateľa nie je osoba uvedená v § 9a zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a § 9a zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov.
Uznesenie č. 24/2011
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovej Lehôtke
určuje:
a) v zmysle § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov plat starostovi obce tak, že starostovi
obce Bartošova Lehôtka zvyšuje základný plat o 11%.
Uznesenie č. 25/2011
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovej Lehôtke
poveruje:
a) Ing.Petra Rooba na vytvorenie internetovej stránky obce
Bartošova Lehôtka do 15.7.2011.
Uznesenie č. 26/2011
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovej Lehôtke
stanovuje:
a) najbližšie zasadnutie OcZ sa uskutoční dňa 12.8.2011 od 18.00
hod.

Ľubomír Bielik
starosta obce

Vyvesené : 08 07.2011

Zvesené : ..........................
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