
 Zápisnica z prijatých uznesení  obecného zastupiteľstva obce Starina zo dňa 29.6.2022 

 1. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

 Zástupca  starostu  obce  predniesol  doplnenie  programu  o  bod  č.  6  v  znení  “Schválenie  dotácie  podľa 
 VZN o poskytovaní dotácií” 

 Návrh  na  uznesenie  v  znení:  “Obecné  zastupiteľstvo  obce  Starina  schvaľuje  program  obecného 
 zastupiteľstva  zo  dňa  29.6.2022  v  znení  doplnenia  bodu  programu  6.  Schválenie  dotácie  podľa  VZN  o 
 poskytovaní dotácií prednesenom pri tomto bode na obecnom zastupiteľstve.” 

 Hlasovanie: 
 Za: Mgr. Štefan Lazorčák, Štefan Solotruk  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté. 

 2. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže 

 Návrh  na  uznesenie  v  znení:  “Obecné  zastupiteľstvo  obce  Starina  schvaľuje  zámer  predaja 
 nehnuteľností  formou  verejnej  obchodnej  súťaže  a  zároveň  schvaľuje  podmienky  obchodnej  verejnej 
 súťaže na odpredaj nasledovného nehnuteľného majetku obce: 
 -  č.  verejnej  obchodnej  súťaže  1/2022:  pozemok  -  parcela  C-KN  č.  4/1  s  výmerou  1272  m2,  druh 
 pozemku:  záhrada,  evidovaná  na  liste  vlastníctva  č.  312,  nachádzajúca  sa  v  katastrálnom  území 
 Starina,  obec  Starina,  okres  Stará  Ľubovňa,  vedená  Okresným  úradom  Stará  Ľubovňa,  katastrálnym 
 odborom  pozemok  -  parcela  C-KN  č.  5  s  výmerou  194  m2,  druh  pozemku:  zastavaná  plocha  a 
 nádvorie,  evidovaná  na  liste  vlastníctva  č.  312,  nachádzajúca  sa  v  katastrálnom  území  Starina,  obec 
 Starina,  okres  Stará  Ľubovňa,  vedená  Okresným  úradom  Stará  Ľubovňa,  katastrálnym  odborom 
 pozemok  -  parcela  C-KN  č.  6  s  výmerou  37  m2,  druh  pozemku:  zastavaná  plocha  a  nádvorie, 
 evidovaná  na  liste  vlastníctva  č.  312,  nachádzajúca  sa  v  katastrálnom  území  Starina,  obec  Starina, 
 okres  Stará  Ľubovňa,  vedená  Okresným  úradom  Stará  Ľubovňa,  katastrálnym  odborom  stavba  - 
 budova  školy,  súpisné  číslo  66,  postavená  na  pozemku  -  parcele  C-KN  5  s  výmerou  194  m2,  druh 
 pozemku:  zastavaná  plocha  a  nádvorie,  evidovaná  na  liste  vlastníctva  č.  673,  nachádzajúca  sa  v 
 katastrálnom  území  Starina,  obec  Starina,  okres  Stará  Ľubovňa,  vedenej  Okresným  úradom  Stará 
 Ľubovňa,  katastrálnym  odborom  stavba  neevidovaná  v  katastri  nehnuteľnosti,  postavená  na  pozemku 
 -  parcela  C-KN  č.  6  s  výmerou  37  m2,  druh  pozemku:  zastavaná  plocha  a  nádvorie,  evidovaná  na 
 liste  vlastníctva  č.  312,  nachádzajúca  sa  v  katastrálnom  území  Starina,  obec  Starina,  okres  Stará 
 Ľubovňa, vedená Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom, 
 -  č.  verejnej  obchodnej  súťaže  2/2022:  pozemok  -  parcela  C-KN  č.  228/1  s  výmerou  132  m2,  druh 
 pozemku:  zastavaná  plocha  a  nádvorie,  ktorá  je  vytvorená  na  základe  geometrického  plánu  č.  35/2022 
 vyhotoveného  Zdenom  Balážom  dňa  20.05.2022,  autorizačne  overeného  Ing.  Oľgou  Mlynarčíkovou 
 dňa  23.05.2022  a  úradne  overeného  Ing.  Jarmilou  Firmentovou  dňa  08.06.2022  pod  č.  G1-357/2022,  a 
 to  odčlenením  od  parcely  C-KN  č.  228/1  s  výmerou  265  m2,  druh  pozemku  zastavaná  plocha  a 
 nádvorie,  evidovanej  na  liste  vlastníctva  č.  295,  nachádzajúcej  sa  v  katastrálnom  území  Starina,  obec 
 Starina, okres Stará Ľubovňa, vedenej Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom. 

 Obec  zverejní  zámer  predať  svoj  majetok  a  jeho  spôsob  vrátane  podmienok  verejnej  obchodnej  súťaže 
 na  svojej  úradnej  tabuli,  na  internetovej  stránke  obce,  ak  ju  má  obec  zriadenú,  a  v  regionálnej  tlači. 
 Oznámenie  v  regionálnej  tlači  musí  obsahovať  aspoň  miesto,  kde  sú  zverejnené  podmienky  obchodnej 



 verejnej  súťaže.  Podmienky  obchodnej  verejnej  súťaže  obec  uverejní  minimálne  na  15  dní  pred 
 uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.” 

 Hlasovanie: 
 Za: Mgr. Štefan Lazorčák, Štefan Solotruk  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté. 

 3. Schválenie zámeru odpredaja majetku obce 

 Návrh  na  uznesenie  v  znení:  “Obecné  zastupiteľstvo  obce  Starina  schvaľuje  zámer  odpredaja  majetku 
 obce  podľa  ustanovenia  §  9a  ods.  8  písm.  e)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  do  podielového 
 spoluvlastníctva  v  podiele  ½  Petrovi  Olejníkovi,  nar.  16.06.1982,  r.č.  820616/9411,  trvale  bytom  065 
 46  Starina  5,  SR  a  v  podiele  ½  Ing.  Ingride  Guľašovej,  nar.  15.01.1981,  r.č.  815115/9456,  trvale 
 bytom  065  46  Starina  5,  SR,  z  dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa,  ktorý  je  odôvodnený  tým,  že 
 žiadateľ/záujemca/budúci  kupujúci  uvedené  nehnuteľnosti  dlhodobo  nepretržite  užíval  cca  10  rokov,  a 
 uvedený  pozemok  spolu  so  skladom  im  dlhodobo  slúži  na  skladové  priestory  pre  chod  rodinného 
 domu  súp.  č.  5  a  chod  domácnosti:  pozemok  -  parcela  C-KN  č.  228/4  s  výmerou  50  m2,  druh 
 pozemku:  zastavaná  plocha  a  nádvorie,  ktorá  je  vytvorená  na  základe  geometrického  plánu  č.  35/2022 
 vyhotoveného  Zdenom  Balážom  dňa  20.05.2022,  autorizačne  overeného  Ing.  Oľgou  Mlynarčíkovou 
 dňa  23.05.2022  a  úradne  overeného  Ing.  Jarmilou  Firmentovou  dňa  08.06.2022  pod  č.  G1-357/2022,  a 
 to  odčlenením  od  parcely  C-KN  č.  228/1  s  výmerou  265  m2,  druh  pozemku  zastavaná  plocha  a 
 nádvorie  a  pozemok  -  parcela  C-KN  č.  228/5  s  výmerou  88  m2,  druh  pozemku:  zastavaná  plocha  a 
 nádvorie,  ktorá  je  vytvorená  na  základe  geometrického  plánu  č.  35/2022  vyhotoveného  Zdenom 
 Balážom  dňa  20.05.2022,  autorizačne  overeného  Ing.  Oľgou  Mlynarčíkovou  dňa  23.05.2022  a  úradne 
 overeného  Ing.  Jarmilou  Firmentovou  dňa  08.06.2022  pod  č.  G1-357/2022,  a  to  odčlenením  od 
 parcely  C-KN  č.  228/1  s  výmerou  265  m2,  druh  pozemku  zastavaná  plocha  a  nádvorie,  evidovanej  na 
 liste  vlastníctva  č.  295,  evidované  na  liste  vlastníctva  č.  295,  nachádzajúcej  sa  v  katastrálnom  území 
 Starina,  obec  Starina,  okres  Stará  Ľubovňa,  vedenej  Okresným  úradom  Stará  Ľubovňa,  katastrálnym 
 odborom,  a  stavba  postavená  na  pozemku  parcela  C-KN  č.  228/5,  ktorá  nie  je  evidovaná  na  liste 
 vlastníctva,  a  to  spolu  za  kúpnu  cenu  vo  výške  1880  EUR  (kúpna  cena  je  vypočítaná  10  €  /  m2 
 pozemku + 500 € za drevený sklad).” 

 Hlasovanie: 
 Za: Mgr. Štefan Lazorčák, Štefan Solotruk  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté. 

 4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

 Návrh  na  uznesenie  v  znení:  “Obecné  zastupiteľstvo  obce  Starina  schvaľuje  záverečný  účet  obce 
 Starina za rok 2021 v znení prednesenom na obecnom zastupiteľstve dňa 29.6.2022.” 

 Hlasovanie: 
 Za: Mgr. Štefan Lazorčák, Štefan Solotruk  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté. 

 5. Vyslovenie súhlasu zaradenia časti úseku cesty III/3143 do cestnej siete miestnych ciest obce 
 Starina 



 Návrh  na  uznesenie  v  znení:  “Obecné  zastupiteľstvo  obce  Starina  vyslovuje  súhlas  zaradenia  časti 
 úseku cesty III/3143 do cestnej siete miestnych ciest obce Starina.” 

 Hlasovanie: 
 Za: Mgr. Štefan Lazorčák, Štefan Solotruk  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté. 

 6. Schválenie dotácie podľa VZN o poskytovaní dotácií 

 Návrh  na  uznesenie  v  znení:  “Obecné  zastupiteľstvo  obce  Starina  schvaľuje  dotáciu  vo  výške  250 
 EUR  pre  občianske  združenie  Slnko  pod  Tatrami  o.z.,  Vyšné  Ružbachy  a  zároveň  určuje,  že 
 poskytovanie  služieb  týmto  občianskym  združením  na  území  obce  je  verejnoprospešné  a  schvaľuje 
 príspevok vo výške 30 EUR na každého žiaka, obyvateľa obce Starina pre Základnú školu Plavnica.” 

 Hlasovanie: 
 Za: Mgr. Štefan Lazorčák, Štefan Solotruk  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté. 

 V Starine, dňa 29.6.2022 

 ____________________ 
 zástupca starostu obce 
 Mgr. Štefan Lazorčák 


