Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v utorok 22. februára 2013 o 16.00 h
na obecnom úrade v Turíku.
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Rastislav Hamza, Peter Samek , Anna Serafínová, Jozef Hasálik,
Daniela Stašáková a Marika Stašáková
Neprítomní: RNDr. Jana Rezníková (ospravedlnená)
Program zasadnutia:
1, Uvítanie, prezencia
2, Voľba overovateľov zápisnice
3, Žiadosť o odpredaj obecného pozemku C KN 203 v k.ú. obce Turík Daniele a Antonovi Stašákovcom
4, Záver
K bodu 1
Starosta privítal prítomných poslancov a hostí. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov, preto je zasadnutie uznášania schopné
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení Rastislav Hamza a Peter Samek
K bodu 3
Starosta obce Mgr. Stanislav Krakovský predložil žiadosť pani Daniely Stašákovej, trvale bývajúcej
Turík č.6, ktorá žiadala odpredať obecný pozemok do jej vlastníctva s odôvodnením, že predmetný
pozemok C KN 203 v k.ú. Turík už kúpila v roku 1987 (je to pozemok oplotený za jej domom súp.č.
Turík 6, ktorý doteraz považovala za svoj, ale keď začali v tomto roku vybavovať papiere na stavebné
povolenie pre dcéru Mariku, tak zistili, že na liste vlastníctva ho nemajú).
Predložila znalecký posudok, ktorým ohodnotil znalec pozemky C KN č. 203, 204 a 205 v k.ú. obce
Turík. Sumu určenú znalcom zaplatila v celosti za všetky tri uvedené parcely v tom istom roku obci
Lisková (vtedy Turík tvoril s Liskovou jednu politickú obec). Zaplatenie doložila poštovou poukážkou.
Na rozhodnutí Okresného národného výboru v Liptovskom Mikuláši o pridelení pozemku však už boli
uvedené len parcely č. 204 a 205. Manželia Stašákovci (Anton a Daniela) si tento detail vtedy
nevšimli. Parcela ostala v majetku československého štátu a pri ROEP-ke prešla do majetku obce
Turík.
Všetky uvedené skutočnosti potvrdila Daniela Stašáková poslancom vo svojom príhovore.
Poslanci sa po diskusii a opätovnom prekontrolovaní doložených dokumentov jednohlasne dohodli,
že predmetná parcela bola manželmi Stašákovcami už odkúpená v roku 1987, čo dokazuje poštová
poukážka o zaplatení všetkých troch parciel CKN 203, 204, a 205 v k.ú. obce Turík, preto jednohlasne
schválili predaj parcely C KN 203 v k.ú obce Turík Daniele a Antonovi Stašákovcom, Turík č.9, za
sumu 1 euro podľa Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. a jeho neskorších zmien a doplnkov –
Zákona NR SR č. 507/2012 Z.z. podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí - prevod majetku
obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Postup obce je nasledovný :
- schválenie spôsobu predaja, t.j. schválenie zámeru predať majetok obce z dôvodov
hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 3/5 väčšinou
všetkých poslancov – odôvodnenie tohto osobitného zreteľa v uznesení obecného
zastupiteľstva
- zverejnenie zámeru predať majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. najmenej na 15 dní pred schvaľovaním
predaja na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce,
- schválenie prevodu obecným zastupiteľstvom najskôr šestnásty deň od zverejnenia
zámeru predať majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa , cena určená tak, aby
nebolo vytknuté nehospodárne nakladanie s majetkom obce, nie je tu povinnosť vypracovať
znalecký posudok.

- uzavretie zmluvy,
- zverejnenie zmluvy na webovej stránke obce alebo v Obchodnom vestníku.
K bodu 4
Starosta prítomným poďakoval za účasť.

V Turíku, dňa 22. februára 2013
Zapísal Mgr. Stanislav Krakovský
Overili:
Peter Samek .....................................................................................................
Rastislav Hamza ...............................................................................................

UZNESENIE č.2/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turíku, prijalo na svojom zasadnutí konanom 22. februára 2013 uznesenie č.
2/2013 s nasledovnými bodmi:
OZ v Turíku
a/ SCHVAĹUJE (jednohlasne) spôsob predaja obecného majetku pozemku parcelné číslo C KN 203
v k.ú. obce Turík za 1 (jedno) euro Daniele a Antonovi Stašákovcom, bytom Turík 6, podľa Zákona
o majetku obcí č. 138/1991 Zb. a jeho neskorších zmien a doplnkov – Zákona NR SR č. 507/2012 Z.z.
podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí - prevod majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Ako dôvod hodný osobitného zreteľa je uvedené predchádzajúce odkúpenie
predmetnej parcely od československého štátu v roku 1987, čo bolo doložené poštovou
poukážkou.

V Turíku, dňa 22. februára 2013

Mgr. Stanislav Krakovský
starosta obce

Rastislav Hamza
Overovateľ

Peter Samek
overovateľ

