
ZÁPISNICA 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.3.2022 

 

Počet poslancov: 5 

Prítomní poslanci: 3 

 

PROGRAM:  

 

1. Zahájenie 

2. Kontrola plnenia Uznesenia 

3. Prejednanie úpravy pozemkov č. 421/4 a 420/5 – kosenie a čistenie 

4.Ziadosť o odkúpenie pozemkov 

5. Prejednanie a schválenie zmluvy o prenajme nebytových priestorov pre Pozemkové 

spoločenstvo Uličské Krivé  

6. Žiadosť o finančný príspevok 100,- Eur pre DHZO Uličské Krivé 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

 

Bod 1. – v tomto bode vystúpil starosta obce a po privítaní poslancov oboznámil 

s predloženým programom. Program bol jednohlasne schválený. 

Hlasovanie za predložený program: 

Za: 3 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

Bod 2. – v tomto bode starosta obce skonštatoval, že uznesenia z minulého zastupiteľstva boli 

splnené a plnia sa priebežne 

Bod 3. –  v bode 3 sa prejednávala úprava pozemkov parc. č. 421/4 a parc. č. 420/5 za 

prítomnosti  otca duchovného Greckokatolickej cirkvi p. Zubka a členov farskej rady Mária 

Cimová, Peter Kelemeca, Eva Čurhová, Ján Kelemeca a Michal Bobenič. Po vyjadrení 

zástupcov Grackokatolickej cirkvi  Uličské Krivé a Obecného zastupiteľstva Uličské Krivé 

nedošlo k dohode na úprave /kosenie a čistenie/ hore uvedených pozemkov. 

.  

 

 

Bod 4. -  v tomto bode starosta obce prečítal žiadosť Marcely Čopákovej o odkúpenie pozemku 

parc. č. 841- orná pôda, výmera 1527 m2, k.ú. Uličské Krivé. Podľa znaleckého posudku č. 

40/2022 je ohodnotený 1 m2 0,30 eur. Poslanci žiadosť jednohlasne schválili. 

Hlasovanie za  odkúpenie pozemku Marcely Čopákovej: 

Za: 3 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 



Starosta prečítal žiadosť Romana Čurhu o odkúpenie pozemku parc. č. 421/7 – záhrada, 

výmera 49 m2. Podľa znaleckého posudku č. 40/2022 je ohodnotený 1 m2 0,30 eur. Poslanci 

žiadosť jednohlasne schválili. 

Hlasovanie za  odkúpenie pozemku Romana Čurhu: 

Za: 3 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Starosta prečítal žiadosť Vladimíra Petrovku o dkupenie pozemku parc. č. 203 – ostatná 

plocha, výmera 375 m2, k.u. Uličské Krivé a parc. 202 – ostatná plocha, výmera 263 m2.  

Podľa znaleckého posudku č. 40/2022 je ohodnotený 1 m2 0,30 eur. Poslanci žiadosť 

jednohlasne schválili.  

Hlasovanie za  odkúpenie pozemku Vladimíra Petrovku: 

Za: 3 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

 

Žiadosť Mariána Cogana o odkúpenie parc. č. 255/6 – ostatná plocha, výmera 1443 m2, k.ú. 

Uličské Krivé. Podľa znaleckého posudku č. 40/2022 je ohodnotený 1 m2 0,30 eur. Poslanci 

žiadosť jednohlasne schválili. 

 

Hlasovanie za  odkúpenie pozemku Mariána Cogana : 

Za: 3 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

V tomto bode starosta obce ešte prečítal žiadosť o vydanie predbežného súhlasu Juraja Maticu  

na odpredaj časti pozemku parc. č. 255/1 /za jarok/, k.ú. Uličské Krivé. Táto žiadosť sa 

presúva na najbližšie obecné zastupiteľstvo. 
 

Bod 5. – v bode 5 starosta obce prečítal žiadosť Pozemkového spoločenstva Uličské Krivé 

o schválenie zmluvy o prenajme nebytových priestorov. Poslanci žiadosť jednohlasne 

schválili. 

 
 

Hlasovanie za  prenájom nebytových priestorov: 

Za: 3 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 



 

 

Bod 6. – v tomto bode starosta prečítal žiadosť o finančný príspevok v hodnote 100,- eur pre 

DHZO Uličské Krivé. Poslanci žiadosť jednohlasne schválili. 

 

Hlasovanie za  finančný príspevok 100,- eur pre DHZO Uličské Krivé: 

Za: 3 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Bod 7 – v tomto bode starosta navrhol finančnú odmenu v hodnote 500,- eur pre Marcelu 

Čopákovu za príkladne vedenie kroniky, obecných potravín a pri príležitosti dovŕšenia veku 

50 rokov. Poslanci žiadosť jednohlasne schválili. 

 

Hlasovanie za  finančný príspevok 500,- eur pre Marcelu Čopákovú: 

Za: 3 poslanci    Proti: 0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Bod 7 – týmto bol program Obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

 

 
 
 
Zapísal:           Ladislav Čopák 
 
Overil:             Jana Čurhová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


