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Uznesenie č. 33/2019 z 4.riadneho rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 27.09.2019 

1. K bodu č. 4Prejednanie zámeru prevodu obecných pozemkov užívaných tretími osobami 
bez právneho titulu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Žipove podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zariadení v z.n.p 

A/ berie na vedomie informatívnu správu prednesenú starostom obce ohľadne zverejnenia zámeru - 

prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B/ schvaľuje prevod majetku obce - pozemku, KÚ Niţný Ţipov, parcela CKN, parc. č.: 82, záhrada 

o výmere 133 m2, zapísanej na LV č. 713, zdôvodu hodného osobitného zreteľa, do bezpodielového 

spoluvlastníctva manţelov - BSM (1/1): 

- p. Štefan Lučanský, rod. Lučanský, narodený: 21.07.1976, trvalý pobyt: Východná 253/23, 076 17 

Niţný Ţipov, SR, a 

- p. Magdaléna Lučanská, rod. Jonášová, narodená: 27.02.1979, trvalý pobyt: Východná 253/23, 076 

17 Niţný Ţipov, SR,  

to všetko za cenu vo výške 599,83 EUR, ktorá bola určená na základe Znaleckého posudku č. 65/2019 

vyhotoveného znalcom, Ing. Miroslavom Vaškom dňa 14.04.2019.  

C/ poveruje starostu uzatvoriť Kúpnu zmluvu v intenciách zverejneného zámeru a odseku B/ tohto 

uznesenia. 

A/ berie na vedomie informatívnu správu prednesenú starostom obce ohľadne zverejnenia zámeru - 

prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B/ schvaľuje prevod majetku obce - pozemku, KÚ Niţný Ţipov, parcela CKN, parc. č.: 81/4, orná 

pôda o výmere 510 m2, zapísanej na LV č. 713, zdôvodu hodného osobitného zreteľa, do 

bezpodielového spoluvlastníctva manţelov - BSM (1/1): 

- p. Emil Janikov, rod. Janikov, narodený: 29.08.1948, trvalý pobyt: Východná 250/21, 076 17 Niţný 

Ţipov, SR, a 

- p. Oľga Janiková, rod. Jenčová, narodená: 04.07.1950, trvalý pobyt: Východná 250/21, 076 17 Niţný 

Ţipov, SR,  

to všetko za cenu vo výške 1683,00 EUR, ktorá bola určená na základe Znaleckého posudku č. 

65/2019 vyhotoveného znalcom, Ing. Miroslavom Vaškom dňa 14.04.2019.  

C/ poveruje starostu uzatvoriť Kúpnu zmluvu v intenciách zverejneného zámeru a odseku B/ tohto 

uznesenia. 
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Uznesenie č. 34/2019 z 4. riadneho rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 27.09.2019 

1. K bodu č. 5Informácia o dotácií od Envirofondu na zateplenie základnejškoly  
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Žipove podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zariadení v z.n.p 

berie na vedomie 

Informáciu o dotácií od Envirofondu na zateplenie základnej školy 

Uznesenie č. 35/2019 z 4. riadneho rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 27.09.2019 

1. K bodu č. 6 Odkúpenie pozemku p.č. 115/1 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Žipove podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zariadení v z.n.p 

schvaľuje a poveruje 

starostu obce vstúpiť do jednania s dotknutými spoluvlastníkmi pozemku parc. č. 115/1, zapísaného na 

LV č. 740, KÚ Niţný Ţipov, vo veci odkúpenia predmetného pozemku za cenu podľa Znaleckého 

posudku č. 125/2019. 

 

 

Uznesenie č. 36/2019 z 4. riadneho rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 27.09.2019 

K bodu č. 7Prejednanie zámeru kúpy stavby bývalého nákupného strediska Jednota 

a priľahlýchpozemkov zapísaných na LV č. 144, KÚ Nižný Žipov 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Žipove podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zariadení v z.n.p 

A/berie na vedomie 
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informáciu  starostom obce ohľadne zámeru kúpy stavby bývalého nákupného strediska 

Jednota a priľahlých pozemkov zapísaných na LV č. 144, KÚ Niţný Ţipov, 

B/ poveruje 

starostu obce vstúpiť do jednania s dotknutým vlastníkom stavby bývalého nákupného strediska 

Jednota a priľahlých pozemkov zapísaných na LV č. 144, KÚ Niţný Ţipov, pričom v prípade záujmu 

dotknutého vlastníka predať predmetné nehnuteľnosti obci zároveň poveruje starostu obce obstarať 

statický posudok k predmetnej stavbe a následne aj obstarať Znalecký posudok na ocenenie 

predmetných nehnuteľností 

 

 

Uznesenie č. 37/2019 z 4. riadneho rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 27.09.2019 

1. K bodu č. 8 Informatívna správa hl. kontrolóra o vykonaných kontrolách 
 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Žipove podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zariadení v z.n.p 

berie na vedomie 

Informatívnu správu  hl. kontrolóra č. 7/2019, č. 8/2019, č. 9/2019 o vykonaných kontrolách 

 

Uznesenie č. 38/2019 z 4. riadneho rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 27.09.2019 

1. K bodu č. 9 Rôzne ( zvýšenie úväzku hl. kontrolóra) 
 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Žipove podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zariadení v z.n.p 

berie na vedomie 

požiadavku starostu obce, aby sa k bodu rôzne (zvýšenie úväzku hl. kontrolóra)  vrátili na najbližšom 

zastupiteľstve  
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Uznesenie č. 39/2019 z 4. riadneho rokovania Obecného 

zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 27.09.2019 

1. K bodu č. 9 Rôzne (osadenie dopravného značenia) 
 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Žipove podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zariadení v z.n.p 

schvaľuje  

osadenie dopravného značenia                                                                                

         Ing. Ján Garbár 

                                                                                                                                    starosta obce 

Tieto uznesenie tvoria neoddeliteľnú časť  Zápisnice zo  dňa 27.09.2019 

V Nižnom Žipove dňa 27.09.2019                                                                                   

 


