UZNESENIA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa 25. augusta 2020
vo volebnom období 2018 - 2022
Uznesenie č. 110/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s obsahom, ktorý je uvedený v zápisnici.

Uznesenie č. 111/2020
Obecné zastupiteľstvo
volí:
- p. Miroslava Hrica a p. Miriam Ťahúňovú za overovateľov zápisnice obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.8.2020.

Uznesenie č. 112/2020
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu starostu obce o plnení uznesení č. 95/2020 až 109/2020.

Uznesenie č. 113/2020
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu o aktivitách OcÚ.

Uznesenie č. 114/2020
Obecné zastupiteľstvo
-

A) Vyhlasuje:
Voľbu hlavného kontrolóra obce s termínom konania dňa 29.10.2020.
B) Schvaľuje:
Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Slaská a o náležitostiach
prihlášky podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 115/2020
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Plnenie rozpočtu obce k 31.7.2020 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 116/2020
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu, že zámer obce Slaská na zámenu svojho majetku a to: spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 3/8 z celku (zodpovedajúca výmera podielu – 149 m2) na pozemku parcela E-KN č.

53/5, vedená ako záhrada o výmere 398 m2, zapísaná na LV č. 521 v k.ú. Slaská; za majetok a to:
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 25/162 z celku (zodpovedajúca výmera podielu – 149 m2) na
pozemku parcela E-KN č. 478/1, vedená ako záhrada o výmere 963 m2, zapísaná na LV č. 594
v k.ú. Slaská od spoluvlastníka – JUDr. Jozef Salay, Jesenského 846/45, 965 01 Žiar nad Hronom;
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že spoluvlastnícky podiel obce
v parcele E-KN č. 53/5 sa nachádza v záhrade, ktorá je priľahlá rodinnému domu p. Salaya, bola
užívaná jeho právnymi predchodcami a v súčasnosti je užívaná ním, ponúknutý spoluvlastnícky
podiel p. Salaya na zámenu sa nachádza v pozemku v rovnakej lokalite, ide o pozemok rovnakého
druhu a zodpovedajúca výmera spoluvlastníckeho podielu je rovnaká; bol zverejnený na úradných
tabuliach obce a na webovej stránke obce v období od 18.6.2020 do 25.8.2020.
schvaľuje:
- V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámenu svojho majetku a to: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/8 z celku
(zodpovedajúca výmera podielu – 149 m2) na pozemku parcela E-KN č. 53/5, vedená ako záhrada
o výmere 398 m2, zapísaná na LV č. 521 v k.ú. Slaská; za majetok a to: spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 25/162 z celku (zodpovedajúca výmera podielu – 149 m2) na pozemku parcela E-KN č.
478/1, vedená ako záhrada o výmere 963 m2, zapísaná na LV č. 594 v k.ú. Slaská od
spoluvlastníka – JUDr. Jozef Salay, Jesenského 846/45, 965 01 Žiar nad Hronom; z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že spoluvlastnícky podiel obce v parcele E-KN č.
53/5 sa nachádza v záhrade, ktorá je priľahlá rodinnému domu p. Salaya, bola užívaná jeho
právnymi predchodcami a v súčasnosti je užívaná ním. Ponúknutý spoluvlastnícky podiel p.
Salaya na zámenu sa nachádza v pozemku v rovnakej lokalite, ide o pozemok rovnakého druhu
a zodpovedajúca výmera spoluvlastníckeho podielu je rovnaká. Táto zámena bola schválená
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 117/2020
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu, že zámer obce Slaská na predaja svojho majetku a to: pozemok parcela č. C-KN
752/8, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu – 3 m2) a pozemok parcela č. C-KN 752/9, vedená ako zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu
– 3 m2), obidva pozemky zameraná geometrickým plánom č. 51822326-23/2019, ktoré sa
odčleňujú z parcely C-KN č. 752/7, zapísanej na LV č. 945 pod B.1. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu
3,00 €/m2, spolu v sume 18,00 € v prospech kupujúceho – Dávid Göth, Slaská 234, 966 22;
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemky parcely C-KN č. 752/8
a 752/9 sú priľahlé k rodinnému domu súp. č. 121, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a sú
súčasťou dvora, ktorý žiadateľ užíva; bol zverejnený na úradných tabuliach obce a na webovej
stránke obce v období od 17.6.2020 do 25.8.2020.
schvaľuje:
- V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj svojho majetku a to: pozemok parcela č. C-KN 752/8, vedená ako zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu
– 3 m2) a pozemok parcela č. C-KN 752/9, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3
m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 3 m2), obidva pozemky
zameraná geometrickým plánom č. 51822326-23/2019, ktoré sa odčleňujú z parcely C-KN č.
752/7, zapísanej na LV č. 945 pod B.1. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume
18,00 € v prospech kupujúceho – Dávid Göth, Slaská 234, 966 22; z dôvodov hodných osobitného
zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemky parcely C-KN č. 752/8 a 752/9 sú priľahlé k rodinnému
domu súp. č. 121, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a sú súčasťou dvora, ktorý žiadateľ
užíva. Tento predaj bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 118/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Kúpu majetku v k.ú. Slaská a to pozemok parcela č. C-KN 338/4, vedená ako záhrada o výmere
10 m2 a pozemok parcela č. C-KN 343/7, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2,
obidve parcely zamerané geometrickým plánom č. 51822326-23/2019, v cene 3,00 €/m2, spolu
v sume 36,00 €, od predávajúceho – Dávid Göth, Slaská 234, 966 22.

Uznesenie č. 119/2020
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 743/9, vedená ako
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca
výmera podielu – 14 m2), zameraná geometrickým plánom č. 51822326-31/2020, ktorá sa
odčleňuje z parcely E-KN č. 1211/10, zapísanej na LV č. 944 pod B.1. v k.ú. Slaská; za kúpnu
cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 42,00 € v prospech kupujúceho – Mgr. Martin Sklenka, Slaská 249,
966 22; z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemok parcela C-KN č.
743/9 je priľahlý k rodinnému domu súp. č. 249, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a je
súčasťou dvora, ktorý žiadateľ užíva. Tento zámer predaja bol schválený trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.

Uznesenie č. 120/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Vyhodnotenie OVS č. 1/2020.
- Predaj automobilu (traktor ZETOR 7745) za kúpnu cenu 6.000,00 eur (slovom šesťtisíc eur) v
prospech kupujúceho –p. Marian Staniak, Slaská 99, 966 22 Lutila.

Uznesenie č. 121/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Prijatie návratnej finančnej výpomoci zo strany MF SR v celkovej sume 6.380,00 eur, účelom
ktorej je kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19 s použitím na výkon samosprávnych pôsobností a s dobou splatnosti 4 roky,
konkrétne splátky v roku 2024 v sume 1.595,00 eur, v roku 2025 v sume 1.595,00 eur, v roku
2026 v sume 1.595,00 eur a v roku 2027 v sume 1.595,00 eur, a to vždy do 31.10. príslušného
roka. Uvedená výpomoc sa prijíma ako bezúročná.
ukladá:
- Obecnému úradu v Slaskej zapracovať prijatie návratnej finančnej výpomoci podľa prvého odseku
tohto uznesenia do zmeny rozpočtu obce na rok 2020.

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

Mgr. Daniel G e l i e n
starosta obce

