Závery z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Mníšku nad Hnilcom dňa 17. júla 2013

Obecné zastupiteľstvo v Mníšku nad Hnilcom:
BERIE NA VEDOMIE:
Uznesenie č. 399/2013
Kontrolu plnenia uznesení.
Uznesenie č. 400/2013
Správu o činnosti komisie pre životné prostredie.
Uznesenie č. 401/2013
Správu o činnosti finančnej komisie.
Uznesenie č. 402/2013
Žiadosť p. Františka Šarišku o kúpu pozemku.
SCHVAĽUJE:
Uznesenie č. 403/2013
Aktualizáciu VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie.
Uznesenie č. 404/2013
Zmenu rozpočtu obce na rok 2013.
Uznesenie č. 405/2013
ako splnomocnenec vlastníkov poľovného revíru Zmluvu o užívaní poľovného revíru „Mníšek
I“ v prospech poľovníckeho združenia Mníšek I, so sídlom 055 64 Mníšek nad Hnilcom, IČO:35
523 549, na dobu 15 rokov odo dňa evidencie tejto zmluvy príslušným Obvodným lesným
úradom v Gelnici.
Náhrada za postúpenie užívania poľovného revíru bola stanovená dohodou na sumu 1934,- €
ročne, so splatnosťou raz ročne a to do 28. februára bežného kalendárneho roka, za ktorý je
platená. Dohodnutá náhrada za užívanie poľovného revíru patrí jednotlivým vlastníkom
spoločného poľovného revíru podľa podielu poľovných pozemkov na celkovej výmere
poľovného revíru.
Uznesenie č. 406/2013
ako splnomocnenec vlastníkov poľovného revíru Zmluvu o užívaní poľovného revíru „Mníšek
II“ v prospech poľovníckeho združenia Mníšek II, so sídlom 055 64 Mníšek nad Hnilcom,
IČO:35 523 557, na dobu 15 rokov odo dňa evidencie tejto zmluvy príslušným Obvodným
lesným úradom v Gelnici.
Náhrada za postúpenie užívania poľovného revíru bola stanovená dohodou na sumu 1864,- €
ročne, so splatnosťou raz ročne a to do 28. februára bežného kalendárneho roka, za ktorý je
platená. Dohodnutá náhrada za užívanie poľovného revíru patrí jednotlivým vlastníkom
spoločného poľovného revíru podľa podielu poľovných pozemkov na celkovej výmere
poľovného revíru.
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Uznesenie č. 407/2013
Odpredaj časti pozemkov zapísaných na LV 1 CKN parc. č.: 2116 (zast. pl.),
2118 (zast. pl.),
2120 (zast. pl.),
a 2188 (vodná pl.)
a pozemkov zapísaných na LV 1 CKN parc. č.: 1698 (zast. pl.) o výmere 42 m2,
1703 (zast. pl.) o výmere 13 m2,
2073 (zast. pl.) o výmere 41 m2,
a 2077 (zast. pl.) o výmere 50 m2
firme BMS s.r.o. v cene podľa znaleckého posudku.
Uznesenie č. 408/2013
Výmenu pozemkov. Za pozemky obce EKN č.: 3787/1 (orná pôda) o výmere 481m2 LV 783,
3789/1 (orná pôda) o výmere 423 m2 LV 783,
3796 (t.t.p.) o výmere 1702 m2 LV 783,
3797/1 (zast. pl.) o výmere 58 m2 LV 1,
3797/2 (záhr.) o výmere 845 m2 LV 1,
3797/3 (zast. pl.) o výmere 33 m2 LV 1,
3850/1 (t.t.p.) o výmere 592m2 LV 783,
3851 (t.t.p.) o výmere 745 m2 LV 783,
a časti pozemku 285 (t.t.p.)
obec dostane pozemky EKN parc. č.: 535/1(t.t.p.) o výmere 1287 m2,
3822/3 (t.t.p.) o výmere 629 m2,
3835/3 (t.t.p.) o výmere 1946 m2,
a 3836 (t.t.p.) o výmere 2560 m2.
Uznesenie č. 409/2013
Odpredaj pozemkov zapísaných na LV 1 CKN parc. č.: 1945 (zast. pl.) o výmere 257 m2,
a 1946 (záhrada) o výmere 655 m2
p. Jaroslavovi Slivenskému s podmienkou súhlasu majiteľa pozemku CKN parc. č. 1944 (p.
Vidová). Cena podľa znaleckého posudku.
Uznesenie č. 410/2013
Výmenu 6 ks okien na budove kultúrneho domu (byt) v cene 1511,04 €.
Uznesenie č. 411/2013
Použitie rezervného fondu vo výške cca 30.000,- € na opravu miestnych komunikácií v časti
obce Kloport a Grunt.
Uznesenie č. 412/2013
Príspevok 70,- € na činnosť KNS a 70,- € na činnosť SČK.
Uznesenie č. 413/2013
Odpredaj 1/3 podielu pozemkov zapísaných na LV 632 CKN parc. č.:
- 1192 (t.t.p.) o výmere 479 m2,
- 1195 (t.t.p.) o výmere 66 m2,
- 1196 (t.t.p.) o výmere 842 m2
pre Vladimíra Švedu a Ingeborg Švedovú v cene podľa znaleckého posudku.
Uznesenie č. 414/2013
Úpravu parku pri potravinách.
Uznesenie č. 415/2013
Zriadenie štvrtej špeciálnej triedy v ZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím.
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ZAMIETA
Uznesenie č. 416/2013
Žiadosť p. Tomáša Šarišku o poskytnutie miestneho ihriska na uskutočnenie akcie disco na
termín 27.7.2013 z dôvodu, že v tomto termíne sa na ihrisku koná deň obce.
NEMÁ NÁMIETKY:
Uznesenie č. 417/2013
Voči výstavbe vodnej elektrárne.

Ing. Ľudovít Kujnisch
starosta obce
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