ZÁVERY

Z

ROKOVANIA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kochanovce
zo dňa 26.7.2017
1. UZNESENIA
Číslo

Uznesenie

10/2017
K otvoreniu
11/2017
Majetkové záležitosti obce Kochanovce – Žiadosť o odkúpenie pozemku
p.Čelovským
12/2017
Doručené podania obecnému zastupiteľstvu – na základe výzvy vlastníkom
nehnuteľností susediacich s parcelami vo vlastníctve obce Kochanovce.
13/2017
Združenie Koškovského mikroregiónu – zmena štruktúry

10/2017
K otvoreniu
Uznesenie č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kochanovce
1. s ch v a ľ u j e:
a. program rokovania uvedený v pozvánke,
b. návrhovú komisiu v zložení: Lászloóvá, Arvaiová
b. u r č u j e za overovateľov zápisnice: Krídla, Benda
u r č u j e za zapisovateľka: Ferjaková
11/2017
K žiadosti p. Čelovského
Uznesenie č. 11/2017
s ch v a ľ u j e
priamy odpredaj týchto nehnuteľností jedinému účastníkovi
priameho predaja pánovi Ladislavovi Čelovskému, bytom Kochanovce 210, R.Č.:
791215/8650 novovytvorený pozemok: parcelné číslo 131/1 vo výmere 363 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 131/2 vo výmere 39 m2, vytvorených
z parcely reg. „E“ číslo 1239/1 zapísanej na LV č. 782 vedenom Okresným úradom Humenné,
Katastrálnym odborom pre katastrálne územie Kochanovce nad Laborcom, obec Kochanovce,
okres Humenné, ktorý bol vytvorený na základe geometrického plánu na určenie vlastníckeho
práva parciel 46053328-69/2017, vyhotoveného Ing. Jozefom Fencákom, GeoReal East s.r.o.,
Strojárska 3995/113, 06901 Snina, IČO: 46053328 a úradne overeného Ing. Renátou
Bilecovou (ďalej ako „Nehnuteľnosť“) za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku, t.j.
1015,56 € za 372 m2, t.j. 2,73 €/m2 za podmienok:
- s povinnosťou úhrady kúpnej ceny kupujúcim podľa podmienok kúpnej zmluvy,

-

s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností,

12/2017

K žiadostiam p. Tomáša, Horňákovej, Kenderešovej, Darašovej

s ch v a ľ u j e
priamy odpredaj týchto nehnuteľností jedinému účastníkovi
priameho predaja pánovi Štefanovi Tomášovi, bytom Kochanovce 142, R.Č.: 580930/7031
novovytvorený pozemok: parcelné číslo 149/8 vo výmere 146 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, parcelné číslo 149/7 vo výmere 22 m2, vytvorených z parcely reg. „E“
číslo 1239/1 zapísanej na LV č. 782 vedenom Okresným úradom Humenné, Katastrálnym
odborom pre katastrálne územie Kochanovce nad Laborcom, obec Kochanovce, okres
Humenné, ktorý bol vytvorený na základe geometrického plánu na určenie vlastníckeho práva
parciel 46053328-69/2017, vyhotoveného Ing. Jozefom Fencákom, GeoReal East s.r.o.,
Strojárska 3995/113, 06901 Snina, IČO: 46053328 a úradne overeného Ing. Renátou
Bilecovou (ďalej ako „Nehnuteľnosť“) za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku, t.j.
458,64 € za 168 m2, t.j. 2,73 €/m2 za podmienok:
- s povinnosťou úhrady kúpnej ceny kupujúcim podľa podmienok kúpnej zmluvy,
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností,

s ch v a ľ u j e
priamy odpredaj týchto nehnuteľností jedinému účastníkovi
priameho predaja pani Viere Horňákovej, bytom Kochanovce 147, R.Č.: 555927/7185
novovytvorený pozemok: parcelné číslo 134/5 vo výmere 118 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, parcelné číslo 134/6 vo výmere 22 m2, vytvorených z parcely reg. „E“
číslo 1239/1 zapísanej na LV č. 782 vedenom Okresným úradom Humenné, Katastrálnym
odborom pre katastrálne územie Kochanovce nad Laborcom, obec Kochanovce, okres
Humenné, ktorý bol vytvorený na základe geometrického plánu na určenie vlastníckeho práva
parciel 46053328-69/2017, vyhotoveného Ing. Jozefom Fencákom, GeoReal East s.r.o.,
Strojárska 3995/113, 06901 Snina, IČO: 46053328 a úradne overeného Ing. Renátou
Bilecovou (ďalej ako „Nehnuteľnosť“) za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku, t.j.
382,20 € za 140 m2, t.j. 2,73 €/m2 za podmienok:
- s povinnosťou úhrady kúpnej ceny kupujúcim podľa podmienok kúpnej zmluvy,
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností,

s ch v a ľ u j e
priamy odpredaj týchto nehnuteľností jedinému účastníkovi
priameho predaja pani Helene Darašovej, bytom Kochanovce 149, R.Č.: 525302/373
novovytvorený pozemok: parcelné číslo 146 vo výmere 54 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, vytvorených z parcely reg. „E“ číslo 1239/4 zapísanej na LV č. 782
vedenom Okresným úradom Humenné, Katastrálnym odborom pre katastrálne územie
Kochanovce nad Laborcom, obec Kochanovce, okres Humenné, ktorý bol vytvorený na
základe geometrického plánu na určenie vlastníckeho práva parciel 46053328-69/2017,

vyhotoveného Ing. Jozefom Fencákom, GeoReal East s.r.o., Strojárska 3995/113, 06901
Snina, IČO: 46053328 a úradne overeného Ing. Renátou Bilecovou
(ďalej ako
„Nehnuteľnosť“) za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku, t.j. 147,42 € za 54 m2, t.j.
2,73 €/m2 za podmienok:
- s povinnosťou úhrady kúpnej ceny kupujúcim podľa podmienok kúpnej zmluvy,
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností,
s ch v a ľ u j e
priamy odpredaj týchto nehnuteľností jedinému účastníkovi
priameho predaja pani Terézii Kenderešovej, bytom Kochanovce 145, R.Č.: 605520/7389
novovytvorený pozemok: parcelné číslo 140/10 vo výmere 70 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, parcelné číslo 140/11 vo výmere 26 m2, vytvorených z parcely reg. „E“
číslo 1239/1 zapísanej na LV č. 782 vedenom Okresným úradom Humenné, Katastrálnym
odborom pre katastrálne územie Kochanovce nad Laborcom, obec Kochanovce, okres
Humenné, ktorý bol vytvorený na základe geometrického plánu na určenie vlastníckeho práva
parciel 46053328-69/2017, vyhotoveného Ing. Jozefom Fencákom, GeoReal East s.r.o.,
Strojárska 3995/113, 06901 Snina, IČO: 46053328 a úradne overeného Ing. Renátou
Bilecovou (ďalej ako „Nehnuteľnosť“) za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku, t.j.
262,08 € za 96 m2, t.j. 2,73 €/m2 za podmienok:
- s povinnosťou úhrady kúpnej ceny kupujúcim podľa podmienok kúpnej zmluvy,
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností,
13/2017

Združenie Koškovského mikroregiónu – zmena štruktúry

OZ schvaľuje vstup obce Kochanovce do záujmového združenia obcí – Združenie
Koškovského mikroregiónu.

Mgr. Miroslav Porochnavý
starosta obce

