Vyjadrenie starostu k bodu č. 9

Po prešetrení všetkých dokladov sa zistilo, že obecný úrad nepochybil v žiadnych veciach
týkajúcich sa bodu č. 9 - „Vysporiadanie pozemkov“, lebo dňa 16. 01. 2020 sa konalo
zastupiteľstvo, na ktorom bol prítomný p. Melega Marián a súhlasil s uznesením č. 5/2020,
kde sa obci zaručil, že keď dostane potvrdenie, že pozemky – parcely E-KN č. 90789/1,
90128/1, 90128/3 a 90130/101 slúžili v minulosti na poľnohospodárske účely a že boli
súčasťou hospodárskeho dvora, čo od obce dostal a osobne prevzal a podpísal a aj tak
nedodržal uznesenie, kde v bode č. 2 pozemok pod KSC bude zamenený za pozemok, ktorý
vlastní obec parc. č. 90782/1 a ktorý bude odčlenený geometrickým zameraním. Je to časť
pozemku nad „sypancom na JRD“ a v bode č. 3 – pozemok parcely č. 128/30 C-KN
a potrebná časť pozemku parc. č. 90128/2 E-KN, na ktorých je časť cesty a inžinierske siete
na bývalom JRD, odpredá p. Marián Melega obci za cenu 1,- € za všetko spolu. P. Marián
Melega dostal poslancov OZ do omylu, lebo sa ohrádzal s ďalšou žiadosťou zo dňa 3. 3.
2020, kde žiadal obec o vydanie potvrdenia na odpredaj pozemku KNE č. 90789/1, 90128/1,
90128/3, 90130/101. Obec dala na túto žiadosť dňa 30. 06. 2020 nesúhlasné stanovisko, lebo
tieto pozemky č. 90128/1, 90128/3 a 90130/101 podľa územného plánu obce majú slúžiť na
zástavbu občianskej vybavenosti, plochy športu a rekreácie a plochy zástavby rodinných
domov a nemôžu sa odpredať do súkromného vlastníctva. Výnimkou je pozemok parc. č.
KNE 90789/1, ktorý je v súlade s územným plánom obce nakoľko patrí medzi plánované
plochy poľnohospodárskeho dvora.
Preto žiadam OZ, aby hlasovanie a uznesenie k bodu č. 9 zrušili, lebo to bolo neoprávnené
a nepravdivé tvrdenie p. Melegu a zavádzanie poslancov z jeho strany. Obec zvažuje
podniknúť právne kroky za zavadzanie do omylu, pokus o podvod a nepravdivé tvrdenie.
Obec žiada p. Melegu, aby do 30. 06. 2022 dodržal podmienky z uznesenia č. 5/2020 zo
zasadnutia OZ dA 16. 01. 2020, lebo zo strany obce bolo všetko dodržané.
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