
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Komisie ekonomickej a správy majetku pri OZ vo Vyšnej Šebastovej 

dňa 22.02.2019 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:      1. Otvorenie 

                      2. Rôzne 

                      3. Prerokovanie podkladov pre bod: Prijatie dokumentu Územný plán   

                          obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018   

                      4. Prerokovanie podkladov pre bod: Prenájom obecných pozemkov       

        (súpis podľa nájomnej zmluvy č. NZMP 02/2001 zo dňa 02.03.2001  

         a č. ZML 10_0013 zo dňa 1.1.2010) 

                      5. Diskusia 

                      6. Záver 

 

Predseda komisie Jaroslav Platko  privítal prítomných a otvoril zasadnutie komisie. 

V úvode vzájomne predstavil nových členov komisie a oboznámil prítomných s 

navrhovaným programom a postupom, podľa ktorého budú prerokované jednotlivé 

body programu. 

V bode 2) „Rôzne“ boli všetci členovia oboznámení s Rokovacím poriadkom Komisii 

pri OZ vo Vyšnej Šebastovej a členovia z radov občanov obce boli poučení a zaviazaní 

k mlčanlivosti v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

V bode 3) „Prijatie dokumentu Územný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 

2018“  boli členovia oboznámení s právnym, formálnym a procesným pozadím obsahu 

a procedúry predloženia daného materiálu na rokovanie OZ vo Vyšnej Šebastovej. 

Nakoľko predmetný dokument bol spracovávaný v kompetencii predchádzajúceho 

vedenia obce a prechádzal mnohými zmenami, s ktorých viaceré boli realizované až 

po urgenciách  a otázkach na správnosť a zákonnosť postupu realizácie dokumentu, 

boli členovia komisie oboznámení s aktuálnym stavom a s výsledkami odborných 

konzultácii ohľadne daného dokumentu a jeho aktuálneho stavu. Komisia vydala 

fakultatívne stanovisko pre OZ vo Vyšnej Šebastovej, prijať len tú časť daného 

dokumentu, ktorá prešla riadnym schvaľovacím postupom a bola formálne, aj 

legislatívne správne realizovaná. 

 



V bode 4) „Prerokovanie podkladov pre bod: Prenájom obecných pozemkov  (súpis 

podľa nájomnej zmluvy č. NZMP 02/2001 zo dňa 02.03.2001)“ boli prítomní 

oboznámení s aktuálnym stavom negociácií a už aj súdneho sporu medzi obcou Vyšná 

Šebastová  a spoločnosťou IS-LOM, s.r.o., Maglovec ohľadne prenájmu pozemkov vo 

vlastníctve obce, ktoré boli predmetom nájomnej zmluvy č. NZMP 02/2001 zo dňa 

02.03.2001 Po tom, čo po stretnutí obecného zastupiteľstva a starostu obce 

s zástupcami spoločnosti IS-LOM, s.r.o., Maglovec nedošlo k vzájomnej dohode 

ohľadne náležitostí postupu prenájmu dotknutých pozemkom, predovšetkým na  cene 

(ktorú OZ vo Vyšnej Šebastovej a starosta komunikovali na úrovni znaleckého 

posudku, aj s vôľou nájsť kompromis a dohodnúť sa) došlo k vypovedaniu starej 

zmluvy obcou Vyšná Šebastová a aktuálne bude súdom rozhodnuté o ďalšom postupe 

v danom spore. 

 

V závere bolo dohodnuté, že: 

 v termíne do 1.4.2019 dajú členovia komisie písomné návrhy ohľadne 

aktuálnych problémov obce v kontexte jurisdikcie komisie a možné spôsoby ich 

riešenia; 

 bude schválený a zverejnený plán zasadaní komisie pre rok 2019; 

 ďalšie zasadnutie komisie bude doručené e-mailovou poštou. 

 

 

Vyšná Šebastová 22.02.2019 

 

 

Zapísal: Jaroslav Platko 

 

                                                     

                                                               

 

 

                                                              Jaroslav Platko 

predseda Komisie ekonomickej a správy majetku 


