Z Á P I S N I C A č. 2/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slaskej, konaného dňa 9. mája 2019 o 17,00
hod. v zasadačke obecného úradu vo volebnom období 2018 - 2022.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny boli prítomní piati poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce,
administratívna pracovníčka obecného úradu a hlavná kontrolórka obce.
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
3. Doplňujúce voľby:
a) Oznámenie výsledkov doplňujúcich volieb do obecného zastupiteľstva.
b) Odovzdanie osvedčenia o zvolení poslanca obecného zastupiteľstva.
c) Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva.
4. Informácia hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení 6/2019 až 14/2019.
5. Informácia o aktivitách OcÚ.
6. Hlavná kontrolórka obce:
a) Správa o výsledku kontrol č. 1/2019.
7. Rozpočtová agenda:
a) Plnenie rozpočtu k 31.3.2019.
8. Majetková agenda:
a) Vyhodnotenie OVS č. 1/2019.
b) Vyhlásenie OVS na predaj hnuteľného majetku.
c) Návrh kúpy nehnuteľností – pozemkov.
d) Uvoľnenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice.
e) Návrh zámeny nehnuteľného majetku.
9. Návrh obsahu výzvy na predkladanie cenových ponúk zámeru výmeny verejného
osvetlenia za LED verejné osvetlenie.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Daniel Gelien, ktorý
konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je zastupiteľstvo uznášaniaschopné, nakoľko sú
prítomní štyria poslanci obecného zastupiteľstva z piatich a piaty poslanec zloží sľub na
dnešnom rokovaní.
K bodu č. 2
Program rokovania obecného zastupiteľstva bol uznesením č. 15/2019 schválený v podobe,
ktorá je uvedená v tejto zápisnici. Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce sl. Zuzanu
Mojžišovú. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 16/2019 zvolilo za overovateľov zápisnice
p. Zdena Fronca a p. Jozefa Malého.

Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Malý, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 3
Mgr. Zuzana Mojžišová ako zapisovateľka miestnej volebnej komisie prečítala zápisnicu
o výsledku doplňujúcich volieb do Obecného zastupiteľstva v Slaskej, ktoré sa konali dňa
13.4.2019. Z uvedenej zápisnice bolo zrejmé, že za poslanca obecného zastupiteľstva bol
zvolený Mgr. Martin Sklenka. Zapisovateľka miestnej volebnej komisie následne Mgr.
Martinovi Sklenkovi odovzdala osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva
v Slaskej. Po prevzatí osvedčenia starosta obce požiadal prítomných, aby vstali a vypočuli si
štátnu hymnu Slovenskej republiky pred zložením sľubu poslanca. Po vypočutí si štátnej
hymny zástupkyňa starostu dekorovala starostu obce obecnými insígniami. Starosta obce
potom nahlas prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva a požiadal novozvoleného
poslanca, aby nahlas vyjadril súhlas s prečítaným sľubom a zároveň ho podpísal. Mgr. Martin
Sklenka hlasným vyjadrením „SĽUBUJEM“ vyjadril súhlas s týmto sľubom a následne ho
podpísal. K získaniu mandátu poslanca mu starosta obce zagratuloval. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 17/2019 pod bodom A) zobralo na vedomie výsledky doplňujúcich volieb do
orgánu samosprávy obce Slaská (OZ) a pod bodom B) skonštatovalo, že zvolený poslanec
Obecného zastupiteľstva v Slaskej, Mgr. Martin Sklenka, zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 4
Hlavná kontrolórka obce predniesla informáciu o plnení uznesení č. 6/2019 až 14/2019.
V uvedenej informácii konštatovala, že boli splnené všetky prijaté uznesenia. Obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 18/2019 zobralo na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky obce
o plnení uznesení č. 6/2019 až 14/2019.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 5
Informácia o aktivitách obecného úradu bola spracovaná písomne, bola zverejnená
a poslancom doručená ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu
k tomuto bodu programu. Poslanec Sklenka sa informoval ohľadom projektu detského ihriska,
či bolo predmetom výzvy aj niečo iné. Starosta obce odpovedal, že predmetom výzvy bol aj
nákup športových potrieb pre športovcov, ale v Slaskej nie je žiacke družstvo a tak obec
žiadala financie len na detské prvky. Poslanec Hric sa pýtal na projekt „Zelené obce“, že

v prípade úspechu riešiť výsadbu v letných mesiacoch nepovažuje za šťastný postup
vzhľadom na vegetáciu výsadbového materiálu. Starosta obce mu odpovedal, že najskôr musí
byť vypracovaný projekt realizovateľnosti, následne podaná žiadosť a celý proces
schvaľovania bude tiež niečo trvať, takže osobne v prípade úspešnosti projektu jeho realizáciu
vidí na jar 2020. Zároveň starosta poslancom oznámil, že im doručí elektronicky zoznam
drevín vhodných na výsadbu a požiadal ich, aby mu v priebehu jedného týždňa doručili
prípadné návrhy umiestnenia výsadby. Len ich upozornil, že výsadba musí byť navrhnutá na
pozemkoch vo vlastníctve obce. Viac sa do rozpravy nikto neprihlásil. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 19/2019 zobralo na vedomie informáciu o aktivitách obecného úradu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 6
Správa o výsledku kontrol č. 1/2019 hlavnej kontrolórky obce bola spracovaná písomne, bola
zverejnená a poslancom doručená ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril
rozpravu k tomuto bodu programu. Hlavná kontrolórka obce v krátkosti tento materiál uviedla
s tým, že prítomných oboznámila s obsahom vykonaných kontrol a s výsledkom, že neboli
zistené vážnejšie nedostatky. Zároveň uviedla, že je pripravená zodpovedať otázky poslancov.
Poslanec Sklenka sa opýtal na menšie nedostatky, keďže nedostatky závažného charakteru
hlavná kontrolórka nezistila. Hlavná kontrolórka uviedla, že v jednom prípade prevodu
nehnuteľnosti bol návrh na vklad podaný do katastra nehnuteľností po lehote, ktorá bola
dohodnutá v kúpnej zmluve. Viac sa do rozpravy nikto neprihlásil. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 20/2019 zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku
kontrol č. 1/2019.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 7
Plnenie rozpočtu k 31.3.2019 bolo spracované v tabuľkách, bolo zverejnené a poslancom
doručené ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu
programu a na úvod uviedol, že vysoké plnenie rozpočtu na strane príjmov a výdavkov je
výsledkom ukončeného europrojektu, ktorý bol následne zúčtovaný a teda obci boli na strane
príjmov poskytnuté nenávratné financie a na strane výdavkov obec uhrádzala faktúry za
dodanie nakúpenej techniky. Rozpočtové opatrenie bude predmetom rokovania v mesiaci jún.
Poslanec Sklenka sa pýtal na výdavok spojený s počítačovou technikou. Starosta obce
odpovedal, že obec riešila náhradný zdroj, ktorý odišiel a sieť počítačov na obecnom úrade
musí mať k dispozícii náhradný zdroj v prípade výpadku elektrickej energie. Následne sa
poslanec Sklenka opýtal, či obec neuvažuje s obmenou výpočtovej techniky. Starosta obce mu
odpovedal, že v súčasnosti sa s výmenou výpočtovej techniky neuvažuje. Viac sa do rozpravy
nikto neprihlásil. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 21/2019 zobralo na vedomie plnenie
rozpočtu obce k 31.3.2019.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová

proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 8
a)
Poslanci obecného zastupiteľstva ako členovia hodnotiacej komisie vykonali hodnotenie
ponúk doručených v rámci obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019. Výsledkom hodnotiacej
komisie bolo odporúčanie, aby obecné zastupiteľstvo schválilo predaj hnuteľných vecí
uchádzačom, ktorí predložili cenové ponuky. Na základe skutočností uvedených v Zápisnici
o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019 obecné zastupiteľstvo uznesením č.
22/2019 schválilo
- 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 – František Ťahúň, Slaská 167, 966 22 Lutila.
Hlasovanie: za: 4 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka
proti: 0
zdržal sa: 1 - Ťahúňová
nehlasoval: 0
b)
Návrh prebytočnosti majetku a podmienok obchodnej verejnej súťaže bol spracovaný
písomne, bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta obce
hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu a uviedol, že ide o prebytočný hnuteľný
majetok obce, ktorý sa roky nevyužíva, je len garážovaný a pre obec nepotrebný. Ide
o automobil P-V3S. V prípade automobilu P-V3S starosta skonštatoval, že tento bol upravený
ako klaničiar a disponuje navijakom. Obec ho v posledných rokoch využívala raz do roka na
dovoz mája. V prípade automobilu obec navrhuje predaj aj preto, že potrebuje uvoľniť garáže
pre novú techniku. Poslanec Hric skonštatoval, že to treba ponúknuť na predaj a tiež vyjadril
obavy, či vôbec niekto prejaví záujem. Poslanci vo všeobecnosti skonštatovali, že táto
technika je prebytočná a garáže treba uvoľniť technike zakúpenej cez projekt EÚ. Obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 23/2019 schválilo:
- 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 za jednotlivý kus

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 13.6.2019, vrátane dňa 13.6.2019 do 15,00 hod..
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
c)
Starosta obce navrhol schváliť kúpu spoluvlastníckych podielov v dvoch pozemkoch
nachádzajúcich sa v intraviláne obce. Návrh odôvodnil tým, že tieto pozemky sú súčasťou
dedičstva, ktoré už bolo prededené a nová vlastníčka všetko predáva, v rámci predaja teda
navrhuje, aby tieto pozemky odkúpila obec, ktorá vždy kupovala nehnuteľnosti v rámci
intravilánu obce. Pozemky sa nachádzajú v častiach Rihavice a Dolina. Poslanci sa vo
všeobecnej rozprave vyjadrili, že takto obec postupuje celé roky a snaží sa mať poriadok vo
vlastníctve pozemkov, ktoré sa nachádzajú v jej intraviláne. Obecné zastupiteľstvo uznesením
č. 24/2019 schválilo 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 €.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Starosta obce navrhol schválenú kúpu nehnuteľností, ako aj schválené odkúpenie pozemkov
v minulosti v časti obce Dole škôlkou a pri miestnom cintoríne pokryť kapitálovým príjmom
z rezervného fondu, keďže v tomto roku obec žiadne nehnuteľnosti nepredávala a nedisponuje
kapitálovými príjmami z predaja nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 25/2019
schválilo 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.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

d)
Obec vykonala prieskum trhu na dodanie diela „Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice“,
nakoľko ide o havarijný stav (zatekanie do priestorov zbrojnice). Keďže ide o kapitálový
výdavok, ktorý nie je v súčasnosti možné uhradiť z vlastných zdrojov obce, bol predložený
návrh, aby sa náklady na rekonštrukciu v sume 9.977,50 eur s DPH uhradili zo schváleného
úverového produktu. Obec k dnešnému dňu neuzatvorila zmluvu o dielo a nevystavila
objednanie diela, kým nie sú schválené finančné prostriedky. Po väčšinovej zhode medzi
poslancami sa obec rozhodla pre alternatívu uloženia novej krytiny na pôvodnú so
zachovaním vodorovnej strechy pred alternatívou sedlovej strechy. Starosta otvoril rozpravu
k tomuto bodu programu. Poslanec Sklenka sa opýtal, či sa ide riešiť aj technický stav
omietky a či boli obci doručené aspoň tri cenové ponuky. Starosta obce odpovedal, že v prvej
etape chce obec riešiť havarijný stav strechy, v druhej etape výmenu okien a dverí a v tretej
etape rekonštrukciu samotnej fasády budovy, všetko však bude závisieť od voľných
finančných zdrojov obce. Čo sa týka prieskumu trhu, obec má k dispozícii 3 cenové ponuky
a celý písomne zdokumentovaný prieskum trhu je fyzicky predložený aj na rokovaní
obecného zastupiteľstva a poslanci majú možnosť do neho nahliadať. Viac sa do rozpravy
nikto neprihlásil. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 26/2019 schválilo 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“.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
e)
Obec Slaská adresovala v decembri 2018 Biskupstvu Banská Bystrica návrh zámeny majetku.
Obec ponúkla biskupstvu na výber jednu z troch parciel lesných pozemkov za pozemky
biskupstva nachádzajúce sa v časti obce Priehrada, ktoré boli riadne zamerané geometrickými
plánmi. Biskupstvo oznámilo obci číslo parcely, ktorú so v rámci zámeny vybralo a vyjadrilo
súhlas so samotnou zámenou. Zámer uvedenej zámeny bol schválený Obecným
zastupiteľstvom v Slaskej dňa 5.12.2018 uznesením č. 323/2018 a bol nepretržite zverejnený
od 6.12.2018 do 9.5.2019. K uvedenému zámeru neboli obci doručené žiadne pripomienky.
Návrh zámeny bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta obce
hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanec Sklenka sa opýtal, či pozemky vo
vlastníctve biskupstva boli zamerané podľa skutočného oplotenia pozemkov v danej časti
obce. Starosta obce odpovedal, že geometrické plány boli vyhotovené podľa skutočného
stavu, aký je v tejto lokalite. Zároveň uviedol, že ide o dlhoročný problém vlastníkov troch
rodinných domov, ktorý sa vlečie už od čias zlého vytýčenia pozemkov na stavbu týchto
domov v minulosti. Cieľom zámeny je získať pozemky biskupstva a tie zároveň odpredať
vlastníkom rodinných domov v cene, ktorá bude zodpovedať hodnote pozemku, ktorý
s biskupstvom zamení obec. Viac sa do rozpravy nikto neprihlásil. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 27/2019 schválilo 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. C-KN 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. 3530255171/2015, 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.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 9
Zámer výmeny verejného osvetlenia za LED svietidlá bol schválený na poslednom rokovaní
obecného zastupiteľstva uznesením č. 13/2019 a starosta obce bol požiadaný, aby zabezpečil
vypracovanie návrhu podmienok na vykonanie prieskumu trhu na zistenie predpokladanej
hodnoty zákazky v tejto veci na základe aj doplňujúcich návrhov od poslancov a aby takýto
návrh predložil na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva. Na základe týchto skutočností
bol na rokovanie zaradený predmetný návrh. Písomne spracovaný návrh bol zverejnený
a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto
bodu programu. Poslanec Hric navrhol, aby podmienky obsahovali okrem uvedenej záruky 12
rokov aj podmienku, že po uplynutí doby trvania projektu zhotoviteľ predloží revíziu
o funkčnosti a ďalšej prevádzke zariadení (LED svietidlá). Poslanci sa s týmto návrhom
stotožnili a bude zapracovaný do podmienok. Viac sa do rozpravy nikto neprihlásil. Obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 28/2019 schválilo obsah výzvy na vykonanie prieskumu trhu na
zistenie predpokladanej hodnoty zákazky „Rekonštrukcia, doplnenie, prevádzka a údržba
verejného osvetlenia v obci Slaská“ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 10
Starosta obce predložil návrh na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom, ktorý mu tlmočili
vlastníci rodinných domov súp. č. 140 a 141. Títo vlastníci (Ján Koka a Emília Koková) si
dali vypracovať geometrický plán na nimi skutočne užívanými pozemkami, z ktorého je

jasné, že je tam záber pozemkov aj vo vlastníctve obce, ktoré by si chceli odkúpiť a sú tam
neznámi vlastníci, ktorých spoluvlastnícke podiely by chceli vydržať vzhľadom na dlhoročnú
dobromyseľnú držbu týchto podielov v pozemkoch. Obci bola poskytnutá aj kópia
geometrického plánu. Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Vo všeobecnej
rozprave sa poslanci vyjadrili, že pokiaľ majú občania záujem si vlastnícky vysporiadať
pozemky, ktoré sú súčasťou ich oplotených dvorov a záhrad, tak obec túto snahu podporí za
rovnakých podmienok ako pri doterajších žiadateľoch. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
29/2019 schválilo:
- 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.
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),
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.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
A následne obecné zastupiteľstvo uznesením č. 30/2019 súhlasilo:
- 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. 33334501-023/2018, o výmere 53 m2 (zodpovedajúca výmera
podielov – 18,68 m2) v k.ú. Slaská v prospech - Ján Koka, Slaská 141, 966 22 Lutila.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
-

K bodu č. 11
V diskusii sa nikto neprihlásil o slovo, keďže verejnosť prítomná nebola.
K bodu č. 12
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Termín
ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva po dohode s poslancami určil na deň 13.6.2019
o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Zapísala: 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

Zdeno F r o n c, v.r.
overovateľ

Ing. Jozef M a l ý, v.r.
overovateľ

