Uznesenie č. 46/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vyšná Hutka zo dňa 29.05.2020

K bodu č. 4. Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo Obce Vyšná Hutka
Schvaľuje
program rokovania
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5.Schválenie predaja obecného pozemku
6. Zámer o odpredaj časti verejného vodovodu do vlastníctva VVS
7. Dotácia dopravy
8. Zaplatenie fá za verejné osvetlenie pri detskom ihrisku
9.Rôzne
10.Diskusia
11. Záver
Hlasovanie:

Vo Vyšnej Hutke 2.6.2020

za:

5 : Miroslav Nosáľ, Eva Šemnická ,Slavomír Janočko
Ing. Slávka Janočková, Mgr. Veronika Töröková
proti : 0
zdržal sa : 0

Mgr. Agáta Nosáľová
starostka obce

Uznesenie č. 47/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vyšná Hutka zo dňa 29.05.2020

K bodu 5 . Schválenie predaja obecného pozemku
„Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Hutka podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov rozhodlo, že schvaľuje predaj pozemku
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vyšná Hutka, zapísaného na LV č. 382 ako parcela
KN-C č. 1268/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2 z vlastníctva obce Vyšná
Hutka do vlastníctva – Martina Ščamboru , nar. 19.05.1988, bytom Baška 160 za kúpnu cenu
24 EUR/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že prevádzaný
pozemok je bezprostredne susediacim pozemkom k pozemkom v vlastníctve kupujúceho , t.j.
pozemku – parcela KN-C č. 343/2 – záhrada o výmere 603 m2 a parcela KN-C č. 343/3 –
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 242 m2, na ktorom je realizovaná výstavba ich
rodinného domu, pričom spolu s týmito nehnuteľnosťami tvorí jednotný celok a aj vzhľadom
na dispozičné riešenie v teréne iné využitie tohto prevádzaného pozemku nie je v súčasnom
období účelné a vhodné, ako aj že tento pozemok nie je využiteľný zo strany obce.“

Hlasovanie:

Vo Vyšnej Hutke 2.6.2020

za:

5 : Miroslav Nosáľ, Eva Šemnická ,Slavomír Janočko
Ing. Slávka Janočková, Mgr. Veronika Töröková
proti : 0
zdržal sa : 0

Mgr. Agáta Nosáľová
starostka obce

Uznesenie č. 48/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vyšná Hutka zo dňa 29.05.2020

K bodu 6. Zámer o odpredaj časti verejného vodovodu do vlastníctva VVS
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Hutka

- Schvaľuje:
- ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – VVS, a.s. Košice, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a to:
Predmetom kúpy je 95 % majetkový podiel obce zrealizovaný v zmysle dotácie z EF
v roku 2014 (Zmluva o združení finančných prostriedkov č. 1017/245/2014/IÚ zo dňa
24.09.2014) v nasledovnom rozsahu:
SO 05 – Rozvodná vodovodná sieť
- vodovodné potrubie „3-1“
HDPE
- vodovodné potrubie „3-2“
HDPE
- vodovodné potrubie „3-2a“
HDPE
- vodovodné potrubie „3-3a“
HDPE
Vodovod
HDPE

DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100

o dĺžke
o dĺžke
o dĺžke
o dĺžke
s polu:

176,0 m
155,0 m
44,0 m
30,0 m
405,0 m

Prevod majetku sa uskutočňuje priamym predajom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 9a, ods.8, písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je skutočnosť, že obec Vyšná Hutka v súčasností
nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie
a vlastníctvo uvedenej časti stavby - vodovodu, pričom celú vodovodnú sieť v obci
prevádzkuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice. Obec by mohla
prevádzkovať verejný vodovod samostatne iba prostredníctvom fyzickej alebo právnickej
osoby, ktorej bolo v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných
vodovodov alebo verejných kanalizácií a ČOV pri splnení požiadaviek na odbornú
spôsobilosť, pričom samostatné prevádzkovanie časti predmetného verejného vodovodu by
bolo pre obec vzhľadom na počet pripojených užívateľov vysoko nerentabilné. V súčasnosti
je trendom skôr upúšťanie od samostatného prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry
obcami a mestami a pričom tieto postupne poverujú prevádzkovaním svojej infraštruktúry
vodárenské spoločnosti, v územnej pôsobnosti ktorej sa nachádzajú.
Odpredaj časti verejného vodovodu do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a. s. IČO 36570460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice za kúpnu cenu
1,- €, z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami a zásadami
hospodárenia s majetkom obce Vyšná Hutka.
Hlasovanie:

Vo Vyšnej Hutke 2.6.2020

za:

5 : Miroslav Nosáľ, Eva Šemnická ,Slavomír Janočko
Ing. Slávka Janočková, Mgr. Veronika Töröková
proti : 0
zdržal sa : 0
Mgr. Agáta Nosáľová
starostka obce

