Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku
konaného dňa 10.02.2022

Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku (ďalej len „komisia“) sa uskutočnilo dňa
10.02.2022 v priestoroch Obecného úradu v Hôrke.
Prítomní:
Členovia komisie: Ing. Peter Žoldák – predseda komisie, PaedDr. Stanislav Dubrovčák –
zástupca predsedu komisie, Emil Chovanec, Katarína Žoldáková
Hostia: Ing. Mgr. Milan Tomáš
Program:
1. Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve obce – Peter Gajan, žiadosť doručená dňa
18.01.2022, číslo záznamu R2022/46
2. Žiadosť o využívanie verejného priestranstva – Alexandra Valigurová, žiadosť
doručená dňa 17.01.2022, číslo záznamu R2022/40
3. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov – DHZ Hôrka, žiadosť doručená dňa
17.01.2022, číslo záznamu R2022/41
Záver:
1. Vo veci prenájmu obecného pozemku komisia odporúča uzatvoriť so žiadateľom

Petrom Gajanom zmluvu o nájme obecného pozemku podľa geometrického plánu 61899/21 vypracovaného Jurajom Prcinom dňa 6.10.2021, autorizačne overeného Ing.
Kristiánom Slimákom dňa 6.10.2021 a úradne overeného Ing. Annou Zagorovou dňa
10.10.2021, parc. č. KNC 998/2, vedeného ako zastavané plochy a nádvoria,
o celkovej výmere 347 m2 vo vlastníctve Obce Hôrka, vedeného na liste vlastníctva č.
1, za podmienok: zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, výpovedná lehota 3-mesačná,
cena nájmu 0,60 €/m2 a rok, účel nájmu – užívanie pozemku ako záhrady, bez
možnosti realizácie stavieb, umiestňovania stavieb. Ďalšie podmienky nájmu budú
písomne dohodnuté v nájomnej zmluve v súlade s ustanoveniami Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce. Komisia odporúča uplatniť spôsob nájmu v zmysle §
9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1990 Zb. o majetku obcí – z dôvodu hodného osobitného
zreteľa..
2. Komisia odporúča riešiť žiadosť pani Valigurovej formou nájmu. Odporúča
uzatvoriť so žiadateľkou zmluvu o nájme pozemku podľa geometrického plánu číslo
76/2021 vypracovaného Ing. Matúšom Nemčíkom dňa 14.12.2021 na parcele KNC
74/3, ostatné plochy a nádvoria, o celkovej výmere 236 m2, ktorý je vo vlastníctve
Obce Hôrka, vedeného na liste vlastníctva č. 1, za podmienok: zmluva uzatvorená na
dobu neurčitú, v prvom roku nájmu odporúčaná cena nájmu 1,00 €/rok a celý predmet
nájmu, v druhom roku a v nasledujúcich rokoch cena nájmu 0,60 €/m2 a rok,
výpovedná lehota 3-mesačná, účel nájmu – užívanie pozemku na podnikateľský účel
– rozšírenie možností existujúcej prevádzky o vonkajší priestor – jeho vyčistenie a
úprava do podoby umožňujúcej umiestnenie exteriérového sedenia, zriadenia
pieskoviska, preliezačiek pre deti, prípadne iných prvkov detského ihriska, oplotenia
nepresahujúceho výšku 1 m, všetko po predchádzajúcom súhlase vlastníka pozemku.
Ďalšie podmienky nájmu budú písomne dohodnuté v nájomnej zmluve v súlade s
ustanoveniami Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Aj v tomto prípade

komisia odporúča uplatniť spôsob nájmu v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1990 Zb. o majetku obcí – z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
3. Komisia odporúča zaoberať sa kúpou používanej hasičskej požiarnej striekačky PS12
(podľa žiadosti žiadateľa), v závislosti od možností rozpočtu obce podľa informácií o
čerpaní rozpočtu predložených ekonomickým úsekom obecného úradu.
Zapísala: Katarína Žoldáková

.........................................................
Ing. Peter Žoldák
predseda komisie

Prílohy:
Prezenčná listina

