Obec Jasenov, Obecný úrad v Jasenove ,073 01 okr.Sobrance

ZÁPISNICA č. 3/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 31.07. 2018 o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1./ Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Michal Šabak, starosta obce . V úvode privítal
všetkých prítomných. Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a oboznámil
ich s programom zasadnutia..

PROGRAM : 1./
2./
3./
4./
5./
6./

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kúpa pozemku a budovy potravín od p. Emila Šuchtu
Schválenie úveru od OTP Banka Slovensko
Návrh na uznesenie
Záver

Poslanci k programu nemali žiadne výhrady ani doplňujúce návrhy a tento program
schválili. Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny.
2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .
predkladá: starosta obce:
Za zapisovateľku bol určený Ing. Šabak
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: p. Guza, p. Regenda

3./ Kúpa pozemku a budovy potravín od p. Emila Šuchtu
predkladá: starosta obce, ktorý poslancov informoval o kúpe pozemku par. č. 292
katastrálne územie Jasenov a budovy potravín postavenej na tomto pozemku od p. Emila Šuchtu.
Poslanci ešte pred zastupiteľstvom urobili obhliadku budovy a poverili starostu obce dať
vypracovať znalecký posudok k danej nehnuteľnosti a dohodnúť cenu s p. Šuchtom. Cena

nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku je 35 200 €.Starosta obce s p. Šuchtom dohodol cenu
34 000 € s ktorou poslanci po diskusii súhlasili. Hlasovanie: všetci prítomní za
4./ Schválenie úveru od OTP Banka Slovensko

predkladá: starosta obce, ktorý poslancov informoval o úvere z OTP Banka Slovensko
na kúpu nehnuteľnosti pozemku par. č. 292 a budovy potravín od p. Emila Šuchtu vo výške
34 000 €. Obec predčasne splatí predchádzajúci úver ktorý mala na rekonštrukciu obecných
ciest bez pokuty za predčasné splatenie úveru a zoberie si nový úver za nižší úrok. Podmienky
úroku si poslanci prečítali a s ním súhlasili. Podmienky úveru sú prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie: všetci prítomní za

5./ Návrh na uznesenia
predkladá: starosta obce, ktorý prečítal návrh uznesení. Poslanci sa vyjadrili
k uzneseniam hlasovaním .

6./ Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí
a zasadnutie ukončil .
Overovatelia zápisnice:

p. Michal Guza v.r.

..............................

p. Vladmír Regenda v.r.

..............................

Ing. Michal Šabak v.r.
starosta obce

