ZÁPISNICA

č. 5/2017

zo
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slaskej, konaného dňa 14. decembra
2017 o 17,00 hod. v kancelárii starostu obce vo volebnom období 2014 - 2018.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny boli prítomní boli štyria poslanci obecného zastupiteľstva, starosta
obce, administratívna pracovníčka obecného úradu a hlavná kontrolórka obce. Poslanec
Miroslav Hric sa z rokovania ospravedlnil.
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
3. Informácia hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení 232/2017 až 244/2017.
4. Informácia starostu obce o aktivitách OcÚ.
5. Hlavná kontrolórka obce:
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
- Správa o výsledkoch kontrol č. 3/2017.
6. Rozpočtová agenda:
- Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2017.
- Návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020.
7. Žiadosti:
- OZ Športový klub Slaská o poskytnutie dotácie.
- JDS MO Slaská o poskytnutie dotácie.
8. Majetková agenda:
- Zriadenie vecného bremena (privádzací vodovod – DIELY).
- Zriadenie vecného bremena (rozvádzací vodovod – DIELY).
- Zriadenie vecného bremena (preložka VN – DIELY).
- Zámer zámennej zmluvy (DUO GROUP, a.s. – obec Slaská).
9. Návrh VZN obce Slaská č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Slaská.
10. Voľba členov inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku za rok
2017.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Záver.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Daniel Gelien, ktorý
konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je zastupiteľstvo uznášaniaschopné, nakoľko sú
prítomní štyria poslanci obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 2
Program rokovania obecného zastupiteľstva bol uznesením č. 245/2017 schválený
v podobe, ktorá je uvedená v tejto zápisnici. Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce

sl. Zuzanu Mojžišovú. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 246/2017 zvolilo
overovateľov zápisnice p. Zdena Fronca a p. Miroslava Mikulu.
Hlasovanie: za: 4 – Gӧth, Fronc, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

za

K bodu č. 3
Hlavná kontrolórka obce podala poslancom obecného zastupiteľstva ústnu informáciu o tom,
že všetky prijaté uznesenia z posledného rokovania obecného zastupiteľstva boli splnené.
Starosta obce otvoril následne rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanci nemali k uvedenej
informácii žiadne ďalšie otázky. Obecné zastupiteľstvo informáciu hlavnej kontrolórky obce
o plnení uznesení 232/2017 až 244/2017 zobralo na vedomie uznesením č. 247/2017.
Hlasovanie: za: 4 – Gӧth, Fronc, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 4
Informáciu starostu obce o aktivitách OcÚ obdržali poslanci v materiáloch na rokovanie a tak
starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu. Poslanci nemali žiadne otázky
k predloženému materiálu a obecné zastupiteľstvo informáciu starostu obce o aktivitách OcÚ
zobralo na vedomie uznesením č. 248/2017.
Hlasovanie: za: 4 – Göth, Fronc, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 5
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018 obdržali poslanci
v materiáloch na rokovanie a tak starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu. Hlavná
kontrolórka obce podala poslancom ešte doplňujúcu informáciu, že návrh plánu je orientačný
a obecné zastupiteľstvo môže kedykoľvek v priebehu roka schváliť vykonanie akejkoľvek
inej kontroly, ak by to bolo potrebné. Poslanci nemali žiadne otázky k predloženému
materiálu a obecné zastupiteľstvo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na
I. polrok 2018 schválili podľa predloženého návrhu uznesením č. 249/2017.
Hlasovanie: za: 4 – Göth, Fronc, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Správu o výsledkoch kontrol č. 3/2017 obdržali poslanci v materiáloch na rokovanie a tak
starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu. Hlavná kontrolórka obce uviedla uvedený
materiál s tým, že za posledné obdobie vykonala tri kontroly a to kontrolu účtovných

dokladov pokladne a kontrolu dodržiavania a uplatňovania zákona o finančnej kontrole, ďalej
kontrolu stavu celkového dlhu obce a ako poslednú vykonala kontrolu dodržiavania
a všeobecne záväzných právnych predpisov. Ako ďalej uviedla vykonanými kontrolami
nezistila žiadne nedostatky alebo porušenie zo strany obce. Záverom informovala, že
podrobnosti z jednotlivých kontrol nájdu poslanci v predloženej správe. Poslanci nemali
žiadne otázky k predloženému materiálu a obecné zastupiteľstvo správu hlavnej kontrolórky
obce o výsledkoch kontrol č. 3/2017 zobralo na vedomie uznesením č. 250/2017.
Hlasovanie: za: 4 – Göth, Fronc, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 6
Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2017 obdržali poslanci v materiáloch na rokovanie a tak
starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu. Na úvod starosta obce poznamenal, že
rozpočtové opatrenie zohľadňuje reálne plnenie rozpočtu tak na strane príjmov, ako aj na
strane výdavkov a neobsahuje zmeny rozpočtu veľkého rozsahu. Poslanec Göth sa opýtal, či
rozpočtové opatrenie obsahuje už aj neočakávaný výdavok (600 eur) na nákup elektrického
oplotku, ktorý bola obec nútená zakúpiť na ochranu futbalového ihriska pred divou zverou.
Starosta obce mu odpovedal, že uvedený výdavok je už súčasťou predloženého rozpočtového
opatrenia. Iné otázky poslanci k predloženému materiálu nemali a obecné zastupiteľstvo
schválilo rozpočtové opatrenie č. 3/2017 podľa predloženého návrhu uznesením č. 251/2017.
Hlasovanie: za: 4 – Göth, Fronc, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 obdržali poslanci v materiáloch na rokovanie a tak
starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu. Na úvod rozpravy uviedol, že návrh
rozpočtu bol zverejnený zákonom predpísaným spôsobom a v príslušnej lehote k nemu neboli
zo strany verejnosti doručené žiadne pripomienky a ani iné návrhy. K návrhu rozpočtu sa
vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce, ktorá poskytla v písomnej forme jej odborné stanovisko,
v ktorom konštatuje, že návrh predpokladá v roku 2018 prebytkové hospodárenie, návrh bol
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a odporúča ho schváliť.
Starosta obce ešte uviedol, že návrh bol zostavovaný podľa stavu príjmov a výdavkov z roku
2017 a teda očakáva reálne plnenie uvedeného návrhu. Poslanci nemali žiadne otázky
k predloženému materiálu a obecné zastupiteľstvo uznesením č. 252/a/2017 zobralo na
vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Slaská na roky 2018,
2019 a 2020, uznesením č. 252/b/2017 schválilo finančný rozpočet obce na rok 2018 bez
programovej štruktúry podľa predloženého návrhu s neuplatnením programového rozpočtu na
rok 2018 s účinnosťou od 1.1.2018 a uznesením č. 252/c/2017 zobralo na vedomie návrh
finančného rozpočtu obce na roky 2019 a 2020 bez programovej štruktúry podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 4 – Göth, Fronc, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

K bodu č. 7
V predpísanej lehote bola obci Slaská doručená žiadosť občianskeho združenia Športový klub
Slaská o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 v sume 3.750,00 eur.
V predpísanej lehote bola obci Slaská doručená žiadosť základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska – Slaská o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 v sume
1.000,00 eur. Predmetné žiadosti obdržali poslanci v materiáloch na rokovanie a tak starosta
obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu. Na úvod rozpravy uviedol, že už v schválenom
rozpočte na rok 2018 boli vo výdavkovej časti zahrnuté aj dotácie a to pre Športový klub
Slaská v sume 3.500,00 eur a pre základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska –
Slaská v sume 1.000,00 eur. Poslanci v rozprave všeobecne vyjadrili súhlas s výškou dotácii
ako bola zapracovaná v návrhu rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 253/2017
schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 v sume 3.500,00 eur pre žiadateľa
– OZ Športový klub Slaská, IČO – 45 017 638, Slaská č. 17, 966 22 a poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2018 v sume 1.000,00 eur pre žiadateľa – Jednota dôchodcov na
Slovensku, Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku – Slaská, IČO –
00 897 019, číselný identifikátor – 00897019 637, Slaská 213, 966 22.
Hlasovanie: za: 4 – Göth, Fronc, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 8
Problematika vecných bremien bola rozpísaná v materiáloch na rokovanie a tak starosta obce
hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu. Na úvod uviedol, že už pri vyjadrovaní sa v stavebnom
konaní bolo zrejmé a aj to vychádzalo z písomných vyjadrení jednotlivých správcov
inžinierskych sietí, že po kolaudácii budú požadovať zriadenie vecných bremien
k pozemkom, v ktorých budú inžinierske siete uložené. Ide o všeobecné podmienky správcov
inžinierskych sietí, ktoré si dávajú v takýchto projektoch a dali si ich aj pri projekte „Slaská –
DIELY, riešenie lokality pre IBV“. Poslanec Göth uviedol, že ide o štandardné podmienky
správcov inžinierskych sietí a je logické, že ak má na nich prejsť vlastníctvo a správa, tak
budú chcieť mať prístup k pozemkom z dôvodu opráv, rekonštrukcií a podobne. Poslanec
Mikula uviedol, že ide o známe podmienky už zo stavebného konania a zriadením vecných
bremien sa tieto podmienky len právne zrealizujú. Ďalšie otázky poslanci k predloženému
materiálu nemali.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 254/2017 schválilo zriadenie vecného bremena na
pozemkoch C-KN 1584, 1593 a E-KN 1211/10, 1218/1, 257/31, 1212/1 a 1222/1 v k.ú.
Slaská , vo vyznačenom rozsahu podľa GP č. 44562578-083/2017 – na priznanie práva
uloženia inžinierskych sietí (vodovod) a vymedzenie rozsahu ochranného pásma v prospech
spol. DUO GROUP, a.s., IČO – 36 622 443, so sídlom Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar
nad Hronom, resp. v prospech ďalších budúcich vlastníkov uvedenej inžinierskej siete.
Hlasovanie: za: 4 – Göth, Fronc, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 255/2017 schválilo zriadenie vecného bremena na

pozemkoch C-KN 1476, 1483/93 a 139/1 v k.ú. Slaská, vo vyznačenom rozsahu podľa GP č.
44562578-077/2017 – na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí (vodovod)
a vymedzenie rozsahu ochranného pásma v prospech spol. DUO GROUP, a.s., IČO –
36 622 443, so sídlom Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, resp. v prospech
ďalších budúcich vlastníkov uvedenej inžinierskej siete.
Hlasovanie: za: 4 – Göth, Fronc, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 256/2017 schválilo zriadenie vecného bremena na
pozemkoch E-KN 1211/10 a 1218/1 v k.ú. Slaská, vo vyznačenom rozsahu podľa GP č.
36746436-067/2017 – 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 spol. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., IČO – 36 442 151, so sídlom
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.
Hlasovanie: za: 4 – Göth, Fronc, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Problematika zámeru zámeny majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bola
rozpísaná v materiáloch na rokovanie a tak starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto
bodu. Na úvod rozpravy len stručne zopakoval obsah materiálu s tým, že investor stavby
„Slaská – DIELY, riešenie lokality pre IBV“ má záujem zameniť v prospech obce Slaská: 12
pozemkov o celkovej výmere 5709 m2 a inžinierske siete v danej lokalite – miestna
komunikácia s asfaltovým povrchom (SO 100), dažďová kanalizácia (SO 203), verejné
osvetlenie (SO 305) a bezdrôtový rozhlas (SO 404). Za tento nehnuteľný a hnuteľný majetok
investor v rámci zámeny žiada pozemok obce o výmere 55 m2, ktorý sa nachádza v danej
lokalite. Pozemky investora sa nachádzajú pod inžinierskymi sieťami a pod tzv. zelenými
pásmi vedľa vybudovanej miestnej komunikácie. Poslanci v rozprave vyjadrili všeobecný
súhlas s touto zámenou s prihliadnutím aj na veľkosť majetku, ktorý investor ponúkol.
Zároveň v diskusii poslanci uviedli, aby pri schvaľovaní samotnej zámeny po zverejnení
zámeru, investor priložil kolaudačné rozhodnutia k inžinierskym sieťam a nadobúdacie ceny
tak k nehnuteľnému, ako aj hnuteľnému majetku. Obecné zastupiteľstvo následne uznesením
č. 257/2017 schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer zámeny majetku obce: parcela C-KN 139/4, vedená ako
ostatné plochy o výmere 55 m2, zapísaná na LV č. 1 v k.ú. Slaská, vlastnícky podiel
o veľkosti 1/1, za nehnuteľný majetok: parcela C-KN 1483/7, vedená ako ostatné plochy
o výmere 71 m2; parcela C-KN 1483/13, vedená ako ostatné plochy o výmere 16 m2; parcela
C-KN 1483/107, vedená ako ostatné plochy o výmere 7 m2; parcela C-KN 1483/43, vedená
ako ostatné plochy o výmere 3896 m2; parcela C-KN 1483/44, vedená ako ostatné plochy
o výmere 97 m2; parcela C-KN 1483/45, vedená ako ostatné plochy o výmere 63 m2; parcela
C-KN 1483/46, vedená ako ostatné plochy o výmere 91 m2; parcela C-KN 1483/47, vedená
ako ostatné plochy o výmere 129 m2; parcela C-KN 1483/55, vedená ako ostatné plochy
o výmere 97 m2; parcela C-KN 1483/89, vedená ako ostatné plochy o výmere 428 m2;
parcela C-KN 1483/90, vedená ako ostatné plochy o výmere 180 m2; parcela C-KN 1483/92,
vedená ako ostatné plochy o výmere 634 m2, všetky uvedené nehnuteľnosti zapísané na LV č.
1650 v k.ú. Slaská, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 a za hnuteľný majetok: inžinierska sieť

SO 100 Komunikácie – miestna komunikácia s asfaltovým povrchom; inžinierska sieť SO
203 Dažďová kanalizácia; inžinierska sieť SO 305 Verejné osvetlenie a inžinierska sieť SO
404 Bezdrôtový rozhlas, všetky hnuteľné veci nachádzajúce sa v k.ú. Slaská, vlastnícky
podiel o veľkosti 1/1, od vlastníka – DUO GROUP, a.s., IČO – 36 622 443, so sídlom Nám.
Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré
sú dané tým, že investor (DUO GROUP, a.s.) stavby „Slaská – DIELY, riešenie lokality pre
IBV“ ponúkol obci Slaská za účelom vysporiadania si vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
na ktorých sa nachádzajú inžinierske siete (komunikácie, dažďová kanalizácia, verejné
osvetlenie a bezdrôtový rozhlas) do vlastníctva uvedené nehnuteľnosti, vrátane hnuteľného
majetku (teda vrátane samotných inžinierskych sietí) z dôvodu, aby obec bola vlastníkom tak
pozemkov pod cestami a zelenými pásmi, ako aj samotnej infraštruktúry. Za všetky
nehnuteľnosti a hnuteľný majetok obec na výmenu ponúkla pozemok o výmere 55 m2,
nachádzajúci sa v lokalite „Slaská – DIELY“. Ani jedna zo zmluvných strán budúcej
zámennej zmluvy nepožaduje žiadne finančné vyrovnanie.
Hlasovanie: za: 4 – Göth, Fronc, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 9
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce bol poslancom doručený v materiáloch na
rokovanie a tak starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu. Na úvod uviedol, že tento
návrh bol spracovaný na základe protestu prokurátora, ktorý v proteste vytkol obci, že
príslušné VZN neupravila v zmysle platnej legislatívy. Spracovaný návrh teda už obsahuje
náležitosti v zmysle poslednej novely zákona o odpadoch a predovšetkým zavádza poplatok
za drobný stavebný odpad, ktorý obec doteraz v rozpore so zákonom nevyberala. Starosta
obce ďalej uviedol, že návrh VZN bol zverejnený v zákonnej lehote a ku dňu konania
obecného zastupiteľstva nebola obci doručená k nemu žiadna pripomienka. Poslankyňa
Ťahúňová uviedla, že prokuratúra obci vytkla drobné nedostatky v citáciách zákona, ktoré
VZN obsahovalo a najväčší problém podľa jej slov prokuratúra videla v nezavedení poplatku
za drobný stavebný odpad. Predložením uvedeného návrhu sú podľa nej výhrady prokuratúry
odstránené a preto ona tento návrh podporí. Ostatní poslanci sa s jej názorom stotožnili
a obecné zastupiteľstvo uznesením č. 258/2017 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Slaská podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 4 – Göth, Fronc, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 10
Návrh zloženia inventarizačnej komisie obdržali poslanci v materiáloch na rokovanie a tak
starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu. Starosta obce uviedol, že každý rok má
obec povinnosť vykonať inventarizáciu jej majetku a za týmto účelom je nevyhnutné schváliť
zloženie členov inventarizačnej komisie. Poslanci v rozprave nemali žiadne otázky a tak
obecné zastupiteľstvo uznesením č. 259/2017 schválilo členov inventarizačnej komisie na

vykonanie riadnej inventarizácie k 31.12.2017 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 4 – Göth, Fronc, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 11
Starosta obce oboznámil poslancov s narastajúcim počtom sťažností na zásobovanie miestnej
predajne Coop Jednota. V posledných týždňoch sa zvyšuje počet podnetov občanov na
absenciu základného tovaru v miestnej predajni. Poslanci v rozprave existenciu tohto
problému len potvrdili z rozhovorov, ktoré mali s občanmi. Po vzájomnej dohode obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 260/2017 uložilo obecnému úradu písomne upozorniť COOP
JEDNOTA ŽARNOVICA, s.d., IČO – 00 169 030, so sídlom Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
vo veci zvýšeného počtu sťažností občanov obce na nedostatočné zásobovanie predajnej
jednotky 054 Slaská.
Hlasovanie: za: 4 – Göth, Fronc, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Starosta obce informoval poslancov, že už bol vytýčený termín súdneho pojednávania
v spore, v ktorom je obec žalovaná zo strany p. Jozefa Páleníka, pretože odkúpila
spoluvlastnícky podiel od dedičov v pozemkoch E-KN 572 a 573. Jeho žaloba bola opretá
o skutočnosť, že ako právny nástupca nežijúcich spoluvlastníkov mal k uvedeným
spoluvlastníckym podielom predkupné právo, ktoré bolo predajom podielov obci porušené.
Obec Slaská sa k žalobe vyjadrila negatívne s tým, že s ňou nesúhlasí, lebo v čase odkúpenia
podielov nebol žalobca zapísaný ako spoluvlastník na príslušnom liste vlastníctva. Namiesto
žalobcu boli ako vlastníci na liste vlastníctva uvedení jeho starí rodičia. Naviac to bola obec
Slaská, ktorá upozornila na túto skutočnosť a pomohla žalobcovi s prededením majetku po
jeho predkoch. Aj z tohto titulu považuje obec žalobu žalobcu za neetickú. Starosta ďalej
uviedol, že uvedenú právnu vec konzultoval s viacerými právnikmi, ktorí zaujali také
stanovisko, že jedna vec je etika a druhá vec je zákon, ktorý hovorí, že smrťou poručiteľa sa
vlastníkom stáva právny nástupca. To znamená, že aj keď nebol žalobca na liste vlastníctva
zapísaný ako spoluvlastník, ale boli tam uvedení jeho predkovia, ich smrťou prešlo
vlastníctvo na právnych nástupcov. Z uvedených dôvodov odporučili obci, aby žalobcovi
vyhovela, aj keď sa obec cíti oklamaná a z etického hľadiska podvedená. Po vzájomnej zhode
obecné zastupiteľstvo uznesením č. 261/2017 zrušilo pôvodné uznesenie č. 201/2016 zo dňa
7.12.2016, ktorým bolo schválené negatívne stanovisko k žalobe a následne uznesením č.
262/2017 obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja majetku obce: parcela E-KN
572, vedená ako trvalé trávne porasty o výmere 114 m2 (zodpovedajúca výmera podielu –
28,5 m2), spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4, zapísaná na LV č. 1013 v k.ú. Slaská pod
B.1. a parcela E-KN 573, vedená ako trvalé trávne porasty o výmere 1548 m2 (zodpovedajúca
výmera podielu – 387 m2), spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4, zapísaná na LV č. 1014
v k.ú. Slaská pod B.5.. za kúpnu cenu 0,27€/m2, spolu v sume 112,19 € v prospech
kupujúceho – Jozef Páleník, SNP 3/5, 965 01 Žiar nad Hronom, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že obec tieto podiely odkúpila v roku 2013 a pri tejto
kúpe bolo opomenuté predkupné právo p. Páleníka (§ 140 Občianskeho zákonníka), ktorý sa

ako obídený
podielový spoluvlastník v zákonnej lehote domáhal odkúpenia týchto
spoluvlastníckych podielov za rovnakých podmienok (§ 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
Obec tejto jeho žiadosti týmto vyhovuje.
Hlasovanie: za: 4 – Göth, Fronc, Mikula, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 12
Vzhľadom na skutočnosť, že rokovania sa verejnosť nezúčastnila, nemal sa kto prihlásiť do
diskusie.
K bodu č. 13
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Termín
ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva neurčil.
Zapísala: Bc. Zuzana M o j ž i š o v á, v.r.

Bc. Daniel G e l i e n, v.r.
starosta obce

Zdeno F r o n c, v.r.
overovateľ

Miroslav M i k u l a, v.r.
overovateľ

