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                            U Z N E S E N I E  č.  5/2021 
 
       zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Karná zo dňa  24.09.2021 
 
                        Obecné zastupiteľstvo v Karnej 
 
A: berie na vedomie 
1. určenie zapisovateľky p. Viera Bachurová a overovateľov p. Marta   
    Murníková, a Miloš Jurko. 
2. kontrolu plnenia uznesenia. 
3. správu z výsledku finančnej kontroly č. 5/2021, 6/2021 
 
B. Schvaľuje 
1. návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Karnej.  
2. návrhovú komisiu v zložení  p. Bc. Marta Čamáková, p. Dušan Šenky. 
3. rozpočtové opatrenie č.3/2021 
4. prevod a predaj majetku obce Karná z dôvodu hodného  
    osobitného zreteľa p. Dušanovi Šenkymu v ½ a manželke Oľge Šenkyovej rod. 
    Šenkyovej v ½  obaja trvalý pobyt Karná č. 124 parcela č. C KN 337/16  
    o výmere 325 m2 zastavané plochy a nádvoria vytvorená na základe  
    Geometrického plánu č. 34810668-49/2013 z parcely č. C KN 337/3 o výmere  
    1.417 m2, vo vlastníctve obce Karná. OZ schválilo cenu 2,40 €/m2. Cena  
    celkom za odpredaj parcely 337/16 o výmere 325 m2 je 780 €.  Parcela č. C  
    KN 337/16 tvorí a umožňuje prístup k rodinnému domu patriacemu  
    menovaným. Obec  nemá možnosť ich ďalšieho využitie. 
5. prevod a predaj majetku obce Karná z dôvodu hodného  
    osobitného zreteľa p. Rudolfovi Dančovi  trvalý pobyt Karná č. 114 parcela č.  
    C KN 332/3 o výmere 16 m2 zastavané plochy a nádvoria a pozemok parc. č.  
    C KN 337/21 o výmere 126 m2 na základe Geometrického plánu č. 14296985- 
    69/2017 z parcely  č. C KN 337/3 o výmere 1.417 m2 vo vlastníctve obce 
    Karná. OZ schválilo cenu  3,00 €/m2. Cena celkom za odpredaj parciel č. C KN  
    332/3 – 16 m2 a parcely č. C  KN 337/21 – 126 m2 spolu 142 m2 je 426 €.  
    Tieto parcely tvoria a umožňujú prístup k rodinnému domu patriace  
    menovanému. Obec nemá možnosť ich ďalšieho využitia. 
 
V Karnej, 24.09.2021 
                                                                                                                                                                   
                                                                                        Anton Hodor 
                                                                                        starosta obce 
 


