UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jesenské
zo dňa 25.05.2017
Uznesenie č. 223/2017
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu o činnosti OcÚ, starostu a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ 20.04.2017.
b/ berie na vedomie plnenie uznesení od posledného zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Za :
7
Czene, MVDr. Éli, Barta, Ing. Feledy, Mgr. Veres,
Csobo, Slovák
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
2
Ing. Pál, Vargová
V Jesenskom, dňa 25.05.2017
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 224/2017
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom berie na vedomie správu predsedu
Občianskeho združenia Miestna akčná skupina Cerovina, ktorého cieľom je zlepšiť
ekonomické príležitosti a sociálne podmienky obyvateľov podporou miestnych
podnikateľských a neziskových subjektov s dôrazom na udržanie pracovných miest a vytvoriť
podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky s využitím a zhodnotením daností
územia.
Hlasovanie:
Za :
7
Czene, MVDr. Éli, Barta, Ing. Feledy, Mgr. Veres,
Csobo, Slovák
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
2
Ing. Pál, Vargová
V Jesenskom, dňa 25.05.2017
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 225/2017
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie č. 37/2017 o
správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jesenské - P r e v á d z k o v ý
poriadok pohrebiska.
Hlasovanie:
Za :
7
Czene, MVDr. Éli, Barta, Ing. Feledy, Mgr. Veres,
Csobo, Slovák
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
2
Ing. Pál, Vargová
V Jesenskom, dňa 25.05.2017
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 226/2017
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
1. s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa a v súlade s uznesením obecného
zastupiteľstva obce Jesenské pod č. 220/2017 predaj a prevod majetku obce Jesenské a návrh
kúpnej zmluvy.
Predmetom prevodu vlastníctva je nehnuteľnosť – novovytvorený pozemok CKN 139/9, druh
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pozemku – záhrada, o výmere 34 m2 vytvorený z pôvodnej parcely C KN 139/3, druh
pozemku - záhrada o výmere 909 m2 , a novovytvorený pozemok CKN 139/10, druh
pozemku – zast. plocha, o výmere 123 m2 vytvorený z pôvodných parciel C KN 139/2, druh
pozemku - zast. plocha o výmere 261 m2 a C KN 140/1, druh pozemku zast. plocha o výmere
1121 m2 zameraný geometrickým plánom č. 33547564-4/2017, zhotoveným súkromným
geodetom Jánom Brozmanom z Rimavskej Soboty nachádzajúci sa v katastrálnom území
Jesenské, vedený na liste vlastníctva číslo 1, vlastníctvo pod B1, vlastník – Obec Jesenské,
Sobotská 10, Jesenské, vlastnícky podiel 1/1, t. j. v celosti.
V prospech kupujúcich:
Kišantal Oto, rod. Kišantal, nar. 03.02.1963, trvale bytom : 1.Mája 378/64, 98002 Jesenské,
občan Slovenskej republiky a manželka Erika Kišantalová, rodená Piliariková, nar.
17.02.1964, trvale bytom: 1.Mája 378/64, 980 02 Jesenské, občianka Slovenskej republiky za
kúpnu cenu 769,30 € slovom (sedemstošesťdesiatdeväť eur a tridsať centov ) za celú
nehnuteľnosť.
Náklady vkladu zápisu do katastrálneho operátu bude znášať kupujúci.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa :
a) že táto nehnuteľnosť je v užívaní majiteľa susedných pozemkov CKN p.č. 140/3 a CKN
p.č. 140/4 Kišantala Ota a Erika Kisantalová viac ako 10 rokov,
b) že nie je v záujme obce túto nehnuteľnosť spravovať,
c) že úspešnosť priameho predaja tohto majetku obce z dôvodu nízkej výmery parciel je málo
pravdepodobná
2. p o v e r u j e obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické
a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia
a zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke obce.
Hlasovanie:
Za :
7
Czene, MVDr. Éli, Barta, Ing. Feledy, Mgr. Veres,
Csobo, Slovák
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
2
Ing. Pál, Vargová
V Jesenskom, dňa 25.05.2017
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 227/2017
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom schvaľuje na základe žiadosti bábkovej skupiny
„Meseláda“ dotáciu na preukázané výdavky v sume 300€ a to na kúpu nových dekorácií ako
aj bábok.
Hlasovanie:
Za :
7
Czene, MVDr. Éli, Barta, Ing. Feledy, Mgr. Veres,
Csobo, Slovák
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
2
Ing. Pál, Vargová
V Jesenskom, dňa 25.05.2017
Mgr. Gabriel Mihályi

