UZNESENIA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa 9. mája 2019
vo volebnom období 2018 - 2022
Uznesenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s obsahom, ktorý je uvedený v zápisnici.

Uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo
volí:
- p. Zdena Fronca a p. Jozefa Malého za overovateľov zápisnice obecného zastupiteľstva konaného
dňa 9.5.2019.

Uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie:
- Výsledky doplňujúcich volieb do orgánu samosprávy obce Slaská (OZ).

-

B. konštatuje, že:
Zvolený poslanec Obecného zastupiteľstva v Slaskej, Mgr. Martin Sklenka, zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení č. 6/2019 až 14/2019.

Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu o aktivitách OcÚ.

Uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontrol č. 1/2019.

Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2019.

Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Vyhodnotenie OVS č. 1/2019.
- Predaj automobilu (terénny valník P-V3S) za kúpnu cenu 500,00 eur (slovom päťsto eur)
v prospech kupujúceho – p. Ondrej Ivanič, Kopernica 79, 967 01 Kremnica.
- Predaj motocyklu Babeta za kúpnu cenu 150,00 eur (slovom stopäťdesiat eur) v prospech
kupujúceho – p. František Ťahúň, Slaská 167, 966 22 Lutila.

Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Za prebytočný majetok obce Slaská: automobil VAL. TER. P-V3S.
- Prevod uvedeného prebytočného majetku na základe uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže
v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, pre úspešného uchádzača obchodnej verejnej súťaže.
- Podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na prevod hnuteľného majetku obce Slaská:
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradných tabuliach obce Slaská a na webovom sídle obce
Slaská. Písomné cenové ponuky je treba doručiť Obecnému úradu v Slaskej v zalepenej obálke
s označením OVS – 02/2019 s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“. Ponuky sa môžu predkladať len
v slovenskom jazyku. Písomný návrh musí obsahovať – obchodné meno, resp. meno a priezvisko
navrhovateľa; IČO, resp. dátum narodenia navrhovateľa; sídlo, resp. bydlisko navrhovateľa; označenie
hnuteľného majetku; návrh ceny hnuteľného majetku; termín a spôsob platby kúpnej ceny. Ak
predmetný návrh nebude obsahovať uvedené údaje, nebude zaradený do súťaže, aj keď bude podaný
v určenej lehote. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Po
doručení nemožno návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať. Vyhlasovateľ sa zaväzuje v lehote do 10
pracovných dní od schválenia víťazného návrhu obecným zastupiteľstvom oznámiť vybraný návrh
prostredníctvom informácie zverejnenej na webovom sídle vyhlasovateľa. V tej istej lehote sa
vyhlasovateľ zaväzuje oznámiť prijatie vybraného návrhu úspešnému navrhovateľovi a upovedomiť
účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspejú, že ich návrhy sa odmietli. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Písomné návrhy je možné doručiť osobne, poštou alebo
kuriérskou službou na adresu: Obecný úrad Slaská, súp. č. 17, 966 22 Lutila v termíne do 12.6.2019,
vrátane dňa 12.6.2019 do 15,00 hod..

Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech obce Slaská a to: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4
(zodpovedajúca výmera podielu – 301 m2), na pozemku parcela č. E-KN 109, vedená ako trvalý
trávny porast o výmere 1204 m2, zapísaná na LV č. 936 pod B.1. v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera podielu – 240,75 m2), na pozemku parcela č. E-KN
563, vedená ako trvalý trávny porast o výmere 963 m2, zapísaná na LV č. 127 pod B.1. v k.ú.
Slaská a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera podielu – 240,75 m2), na
pozemku parcela č. E-KN 563, vedená ako trvalý trávny porast o výmere 963 m2, zapísaná na LV
č. 127 pod B.2. v k.ú. Slaská, od predávajúcej – Mária Pirohová, Matúšovská 443, 027 21
Žaškov, za kúpnu cenu 0,27 €/m2, spolu v sume 211,27 €.

Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje:
- Uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky a to v sume
1.007,77 eur na kúpu nehnuteľností (spoluvlastníckych podielov v pozemkoch) v k.ú. Slaská.

Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Uvoľnenie finančných prostriedkov z poskytnutého municipálneho úveru – Univerzál na
kapitálové výdavky a to v sume 9.977,50 eur na realizáciu diela „Rekonštrukcia strechy požiarnej
zbrojnice“.

Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámenu majetku a to majetok obce – pozemok parcela č. C-KN 2591, vedená ako lesné
pozemky o výmere 3497 m2, zapísaná na LV č. 1389, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu – 3497 m2) v k.ú. Slaská za majetok Rímskokatolíckej cirkvi,
Biskupstva Banská Bystrica, so sídlom SNP 19, 974 01 Banská Bystrica – pozemok parcela č. CKN 2933/2, vedená ako lesné pozemky o výmere 461 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu – 461 m2); pozemok parcela č. C-KN 2933/3, vedená ako lesné
pozemky o výmere 508 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu
– 508 m2), ktoré sa vyčleňujú z pozemku parcela č. C-KN 2933 podľa geometrického plánu č.
35302551-71/2015, zapísaná na LV č. 1558 v k.ú. Slaská a pozemok parcela č. C-KN 2933/4,
vedená ako lesné pozemky o výmere 208 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu – 208 m2), ktorá sa vyčleňuje z pozemku parcela č. C-KN 2933
podľa geometrického plánu č. 35302551-12/2016, zapísaná na LV č. 1558 v k.ú. Slaská. Zámena
sa schvaľuje bez akejkoľvek ďalšej finančnej náhrady. Zámena sa schvaľuje z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemky biskupstva sú priľahlé k rodinným domom súp.
č. 161, 232 a 234 a vlastníci týchto domov ich už dlhé roky užívajú ako ich vlastné, pričom ich
vyčistili a skultúrnili. Keďže vlastníci rodinných domov ako fyzické osoby nevlastnia adekvátne
lesné pozemky vhodné na výmenu, zámenu ponúkla obec s tým, že pozemky získané zámenou
následne predá vlastníkom uvedených rodinných domov v cene pozemku, ktorý obec
s biskupstvom zamení. Uvedené pozemky biskupstva v teréne zapadajú do obytnej zóny a tvoria
jej súčasť ako záhrady. Zámer zámeny majetku bol zverejnený od 6.12.2018 nepretržite do
9.5.2019. Táto zámena majetku bola schválená trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Obecného zastupiteľstva v Slaskej.

Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Obsah výzvy na vykonanie prieskumu trhu na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky
„Rekonštrukcia, doplnenie, prevádzka a údržba verejného osvetlenia v obci Slaská“ podľa
predloženého návrhu.

Uznesenie č. 29/2019
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: spoluvlastnícky podiel 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 €, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že uvedená parcela sa
nachádza v záhradách a vo dvore žiadateľov a je priľahlá k rodinným, humnám a sýpkam, ktoré sú
v ich vlastníctve.
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: diel č. 29 geometrického plánu č. 33334501023/2018, 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), z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané
tým, že uvedená parcela sa nachádza v záhrade, ktorá je priľahlá k rodinnému domu v jej
vlastníctve.
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: spoluvlastnícky podiel 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), z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že uvedená
parcela sa nachádza v záhrade, ktorá je priľahlá k rodinnému domu v jeho vlastníctve.

Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí:
- S poskytnutím vyjadrenia obce Slaská v zmysle § 63 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 323/1992
Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov, že vznikom vlastníckeho práva
vydržaním nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy a to v prípade vydržiania spoluvlastníckeho
podielu zapísaného pod B.1. (K.M.) o veľkosti 1/12 na LV č. 834 v k.ú. Slaská v prospech - Ján
Koka, Slaská 141, 966 22 Lutila a Emília Koková, Slaská 140, 966 22 Lutila, každému v podiele
1/24 z celku
- S poskytnutím vyjadrenia obce Slaská v zmysle § 63 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 323/1992
Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov, že vznikom vlastníckeho práva
vydržaním nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy a to v prípade vydržiania spoluvlastníckych
podielov zapísaných pod B.1. (L.A.) o veľkosti 1/12, pod B.2. (L.P.) o veľkosti 2/9 a pod B.8.
(L.Š.) o veľkosti 3/64 na LV č. 834 v k.ú. k dielu č. 34 geometrického plánu č. 33334501023/2018, o výmere 53 m2 (zodpovedajúca výmera podielov – 18,68 m2) v k.ú. Slaská
v prospech - Ján Koka, Slaská 141, 966 22 Lutila.

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

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

