UZNESENIE
zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kojšove
konaného dňa 17. 4. 2013
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo:
A. S C H V A Ľ U J E
Uznesenie:
č. 139/2013 Odpredaj obecného majetku – pozemku podľa geometrického plánu, vytvoreného
geodetom Rastislavom Špitzom č. 34605045-21/2013, vyhotoveného dňa 11.04.2013.
Predmetom odpredaja je pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Kojšov, parcela č. 2043/2
o výmere 530 m², ktorá vznikla rozdelením pôvodnej parcely č. 2043 na 2 časti a to na č.
2043/1 a 2043/2. Výlučným vlastníkom parcely č. 2043/1 ostáva obec Kojšov.
č. 140/2013 Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy medzi budúcim kupujúcim, - obcou Kojšov č. 3, 055
52 a budúcim predávajúcim, - Jánom Mackovjakom, Školská č.11, 055 01 Margecany.
Predmetom zmluvy je záväzok Jána Mackovjaka, ktorý je vlastníkom parcely č. 16/3
o výmere 241 m² v k.ú. Kojšov, previesť túto parcelu (16/3) do vlastníctva obce Kojšov
najneskôr do 10 dní po tom, čo u predávajúceho pominie prekážka s uvedenou
nehnuteľnosťou nakladať.
č. 141/2013 Zámennú zmluvu medzi obcou Kojšov a Vierou Rusnákovou. Účastníci zmluvy sa
dohodli na zámene pozemku podľa geometrického plánu vytvoreného geodetom
Rastislavom Špitzom č. 34605045-83/2012 zo dňa 08.09.2012 a to nasledovne: Obec
Kojšov sa na základe tejto zmluvy stáva výlučným vlastníkom – parcely registra „C“ č.
812/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1035 m². Viera Rusnáková, bytom:
Geologická 1323/8, 056 01 Gelnica sa na základe tejto zmluvy stáva výlučným
vlastníkom parcely reg. „C“ č. 812/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m²
a parcely reg. „C“ č. 23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m².
č. 142/2013 Zmluvu o prenájme medzi prenajímateľom – obcou Kojšov a nájomcom - Marek Tchur,
Kojšov č.d. 232, 055 52 Kojšov, IČO 44760639 v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z.
o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Predmetom zmluvy je prenájom
poľnohospodárskej pôdy, ktorá je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy a je jej
neoddeliteľnou súčasťou o celkovej výmere 1,2019 ha. Cena ročného nájmu sa
stanovuje na 21,63 - €/rok.
č. 143/2013 Finančný príspevok vo výške 250, € pre združenie Humanita pre život, na kultúrnu akciu
v Kojšove.

B. B E R I E N A V E D O M I E
Uznesenie:
č.144/2013 Informáciu spoločnosti BOXPERFECT Slovakia s.r.o. o zrušení záujmu prenajať
priestory obecnej Píly na skladové účely.
V Kojšove 17. 4. 2013

Ing. Anton Bašniar
starosta obce

