UZNESENIA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa 21. augusta 2019
vo volebnom období 2018 - 2022
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s obsahom, ktorý je uvedený v zápisnici.

Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo
volí:
- p. Jozefa Malého a p. Martina Sklenku za overovateľov zápisnice obecného zastupiteľstva
konaného dňa 21.8.2019.

Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení č. 31/2019 až 46/2019.

Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu o aktivitách OcÚ.

Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Plnenie rozpočtu k 31.7.2019.

Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo
A) Berie na vedomie:
-

Informáciu, že zámer obce Slaská na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela č.
E-KN 41, vedená ako záhrady o výmere 615 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12
(zodpovedajúca výmera podielu – 51,26 m2), v k.ú. Slaská, pozemok zapísaný na LV č. 834
pod B.3. v k.ú. Slaská za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 153,78 € v prospech kupujúcich
– Ján Koka, Slaská 141, 966 22 Lutila a Emília Koková, Slaská 140, 966 22 Lutila, každému
v podiele 1/24 z celku (zodpovedajúca výmera podielu – 25,63 m2), každému za kúpnu cenu
za podiel v sume 76,89 €; predaj dielu č. 29 geometrického plánu č. 33334501-023/2018,
o výmere 115 m2, ktorý spoluvytvára parcelu C-KN 432/1, vedenú ako záhradu o výmere
1291 m2 a ktorý sa vyčleňuje z pozemku parcela E-KN 43/2, vedený ako záhrady o výmere
743 m2, zapísaný na LV č.1 pod B.1. v k.ú. Slaská za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume
345,00 € v prospech kupujúcej – Emília Koková, Slaská 140, 966 22 Lutila, v podiele 1/1

(zodpovedajúca výmera dielu – 115 m2) a predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 3/64 na
diele č. 34 geometrického plánu č. 33334501-023/2018, o výmere 53 m2 (zodpovedajúca
výmera podielu obce – 2,5 m2), ktorý spoluvytvára parcelu C-KN 432/2, vedenú ako záhradu
o výmere 1079 m2 a ktorý sa vyčleňuje z pozemku parcela E-KN 590, vedený ako orná pôda
o výmere 1113 m2, zapísaný na LV č. 598 pod B.9. v k.ú. Slaská za kúpnu cenu 3,00 €/m2,
spolu v sume 7,50 € v prospech kupujúceho – Ján Koka, Slaská 141, 966 22 Lutila, v podiele
3/64 (zodpovedajúca výmera podielu – 2,5 m2), všetko z dôvodov hodných osobitného
zreteľa, ktoré sú dané tým, že uvedené parcely sa nachádzajú v záhradách a vo dvoroch
žiadateľov a sú priľahlé k rodinným domom, humnám a sýpkam, ktoré sú v ich vlastníctve,
bol zverejnený na úradných tabuliach obce a na webovej stránke obce v období od 5.8.2019 do
21.8.2019.
B) Schvaľuje:
-

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľností - spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela č. E-KN 41,
vedená ako záhrady o výmere 615 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 (zodpovedajúca
výmera podielu – 51,26 m2), v k.ú. Slaská, pozemok zapísaný na LV č. 834 pod B.3. v k.ú.
Slaská za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 153,78 € v prospech kupujúcich – Ján Koka,
Slaská 141, 966 22 Lutila a Emília Koková, Slaská 140, 966 22 Lutila, každému v podiele
1/24 z celku (zodpovedajúca výmera podielu – 25,63 m2), každému za kúpnu cenu za podiel
v sume 76,89 €; predaj dielu č. 29 geometrického plánu č. 33334501-023/2018, o výmere 115
m2, ktorý spoluvytvára parcelu C-KN 432/1, vedenú ako záhradu o výmere 1291 m2 a ktorý
sa vyčleňuje z pozemku parcela E-KN 43/2, vedený ako záhrady o výmere 743 m2, zapísaný
na LV č.1 pod B.1. v k.ú. Slaská za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 345,00 € v prospech
kupujúcej – Emília Koková, Slaská 140, 966 22 Lutila, v podiele 1/1 (zodpovedajúca výmera
dielu – 115 m2) a predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 3/64 na diele č. 34
geometrického plánu č. 33334501-023/2018, o výmere 53 m2 (zodpovedajúca výmera podielu
obce – 2,5 m2), ktorý spoluvytvára parcelu C-KN 432/2, vedenú ako záhradu o výmere 1079
m2 a ktorý sa vyčleňuje z pozemku parcela E-KN 590, vedený ako orná pôda o výmere 1113
m2, zapísaný na LV č. 598 pod B.9. v k.ú. Slaská za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 7,50
€ v prospech kupujúceho – Ján Koka, Slaská 141, 966 22 Lutila, v podiele 3/64
(zodpovedajúca výmera podielu – 2,5 m2), všetko z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
ktoré sú dané tým, že uvedené parcely sa nachádzajú v záhradách a vo dvoroch žiadateľov
a sú priľahlé k rodinným domom, humnám a sýpkam, ktoré sú v ich vlastníctve. Tento predaj
bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo
A) Berie na vedomie:
-

Informáciu, že zámer obce Slaská na predaj pozemku parcela č. C-KN 2933/2, vedená ako
lesné pozemky o výmere 461 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera
podielu – 461 m2), zapísanej na LV č. 1389 pod B.1. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 1,02 €/m2,
spolu v sume 470,22 € v prospech kupujúceho – Zdeno Jelža, Slaská 161, 966 22 Lutila;
pozemku parcela č. C-KN 2933/3, vedená ako lesné pozemky o výmere 508 m2, vlastnícky
podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 508 m2), zapísanej na LV č. 1389 pod
B.1. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 1,02 €/m2, spolu v sume 518,16 € v prospech kupujúcich –
Vladislav Göth a manželka Darina Göthová, Slaská 234, 966 22 Lutila a pozemku parcela č.
C-KN 2933/4, vedená ako lesné pozemky o výmere 208 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu – 208 m2), zapísanej na LV č. 1389 pod B.1. v k.ú. Slaská; za
kúpnu cenu 1,02 €/m2, spolu v sume 212,16 € v prospech kupujúcich – Peter Kadár
a manželka Bernardína Kadárová, Slaská 232, 966 22 Lutila, všetko z dôvodov hodných

osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemky parcely č. C-KN 2933/2, 2933/3 a 2933/4
sú priľahlé k rodinným domom súp. č. 161, 232 a 234 a vlastníci týchto domov (kupujúci) ich
už dlhé roky užívajú ako ich vlastné, pričom ich vyčistili a skultúrnili, bol zverejnený na
úradných tabuliach obce a na webovej stránke obce v období od 5.8.2019 do 21.8.2019.
B) Schvaľuje:
-

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľností - pozemku parcela č. C-KN 2933/2, vedená ako lesné
pozemky o výmere 461 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu –
461 m2), zapísanej na LV č. 1389 pod B.1. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 1,02 €/m2, spolu
v sume 470,22 € v prospech kupujúceho – Zdeno Jelža, Slaská 161, 966 22 Lutila; pozemku
parcela č. C-KN 2933/3, vedená ako lesné pozemky o výmere 508 m2, vlastnícky podiel
o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 508 m2), zapísanej na LV č. 1389 pod B.1.
v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 1,02 €/m2, spolu v sume 518,16 € v prospech kupujúcich –
Vladislav Göth a manželka Darina Göthová, Slaská 234, 966 22 Lutila a pozemku parcela č.
C-KN 2933/4, vedená ako lesné pozemky o výmere 208 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu – 208 m2), zapísanej na LV č. 1389 pod B.1. v k.ú. Slaská; za
kúpnu cenu 1,02 €/m2, spolu v sume 212,16 € v prospech kupujúcich – Peter Kadár
a manželka Bernardína Kadárová, Slaská 232, 966 22 Lutila, všetko z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemky parcely č. C-KN 2933/2, 2933/3 a 2933/4
sú priľahlé k rodinným domom súp. č. 161, 232 a 234 a vlastníci týchto domov (kupujúci) ich
už dlhé roky užívajú ako ich vlastné, pričom ich vyčistili a skultúrnili. Tento predaj bol
schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predaja svojho majetku a to: pozemok parcela č. C-KN 757/7, vedená ako
zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca
výmera podielu – 16 m2), zameraná GP č. 36636029-127/2019, ktorá sa odčleňuje z pozemku
parcela č. E-KN 1211/10, zapísanej na LV č. 944 pod B.1. v k.ú. Slaská, za kúpnu cenu 3,00
€/m2, spolu v sume 48,00 € v prospech kupujúcich – p. Filip Šipikal s manželkou, bytom
Slaská 90, 966 22 Lutila, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že
pozemok parcela č. C-KN 757/7 je priľahlý k pozemkom a rodinnému domu vo vlastníctve
žiadateľov a bude tvoriť hranicu s verejným priestranstvom obce. Tento zámer predaja bol
schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- V zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predaja svojho majetku a to: spoluvlastnícke podiely na pozemku parcela č. EKN 601/1, vedená ako orná pôda o výmere 1713 m2, spoluvlastnícke podiely o veľkosti 21/540
a 51/540 (zodpovedajúca výmera podielov – 67 m2 a 162 m2), zapísané pod B.5. a B.10. na LV č.
948 v k.ú. Slaská za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 687 € v prospech kupujúcich – p. Miloš
Hurtík s manželkou, bytom Slaská 144, 966 22, z dôvodu realizácie zákonného predkupného
práva, ktorý je daný tým, že žiadatelia (kupujúci) už sú podieloví spoluvlastníci uvedenej
nehnuteľnosti, v ktorej obec vlastní spoluvlastnícke podiely a v prípade ich predaja majú zákonné
predkupné právo. Tento zámer predaja bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo
ukladá:
- Obecnému úradu v Slaskej, aby zabezpečil zameranie časti pozemku parcela č. C-KN 14/1
odborne spôsobilou osobou (geodetom) a objednal následne vypracovanie geometrického plánu na
zameranú časť z dôvodu vysporiadania vlastníckeho vzťahu k zameranej časti pozemku.

Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Žiadosť Slovenského Červeného kríža, územného spolku Žiar nad Hronom o poskytnutie
príspevku na dopravu s tým, že v roku 2019 obec nerozpočtovala taký výdavok a taký príspevok
poskytnúť nemôže.

Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu projektu s názvom „Wifi pre Teba“, kód
výzvy – OPII-2018-7/1-DOP v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (SO OPII)
2014-2020 s výškou maximálneho celkového spolufinancovania 5% zo strany obce Slaská
z celkových oprávnených výdavkov projektu (max. 750 eur).

Uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely E-KN 257/31, E-KN 1212/1, E-KN 1222/1
a C-KN 752/7 v k.ú. Slaská v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36746436-028/2018,
overenom Okresným úradom Žiar nad Hronom , katastrálnym odborom pod č. 413/18 zo dňa
2.10.2018, na priznanie práva umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim
ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov za účelom prevádzky, údržby
a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období v prospech – Stredoslovenská
distribučná, a.s., IČO – 36 442 151, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. Ide o vecné
bremeno zriadené bezodplatne na dobu neurčitú.

Za správnosť: Mgr. Zuzana M o j ž i š o v á

Mgr. Daniel G e l i e n
starosta obce

