UZNESENIA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa 30. októbra 2019
vo volebnom období 2018 - 2022
Uznesenie č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s obsahom, ktorý je uvedený v zápisnici.

Uznesenie č. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo
volí:
- p. Miroslava Hrica a p. Miriam Ťahúňovú za overovateľov zápisnice obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.10.2019.

Uznesenie č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu starostu obce o plnení uznesení č. 47/2019 až 59/2019.

Uznesenie č. 63/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu o aktivitách OcÚ.

Uznesenie č. 64/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrol č. 4/2019.

Uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2019.

Uznesenie č. 66/2019
Obecné zastupiteľstvo
A) Berie na vedomie:
-

Informáciu, že zámer obce Slaská na predaj pozemku 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 geometrickým plánom č. 36636029-127/2019, 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 48,00 € v prospech kupujúcich – Filip Šipikal a manželka Mgr.

Emília Šipikalová, obidvaja 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 pred ich rodinným domom
s verejným priestranstvom; bol zverejnený na úradných tabuliach obce a na webovej stránke
obce v období od 26.8.2019 do 30.10.2019.
B) Schvaľuje:
-

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti - pozemku 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 geometrickým plánom č. 36636029-127/2019, 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 48,00 € v prospech kupujúcich –Filip Šipikal a manželka Mgr. Emília
Šipikalová, obidvaja 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 pred ich rodinným domom s verejným
priestranstvom. Tento predaj bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo
A) Berie na vedomie:
-

Informáciu, že zámer obce Slaská na predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku parcela č.
E-KN 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), pozemok zapísaný na
LV č. 948 pod B.5. a B10. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 687,00 €
v prospech kupujúcich – Miloš Hurtík a manželka Soňa Hurtíková, obidvaja bytom Slaská
144, 966 22 Lutila; z dôvodu realizácie zákonného predkupného práva, ktorý je daný tým, že
žiadatelia už sú podieloví spoluvlastníci uvedenej nehnuteľnosti, v ktorej obec vlastní
spoluvlastnícke podiely a v prípade ich predaja majú zákonné predkupné právo; bol
zverejnený na úradných tabuliach obce a na webovej stránke obce v období od 26.8.2019 do
30.10.2019.

B) Schvaľuje:
-

Podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti – spoluvlastníckych podielov na pozemku parcela č. E-KN
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), pozemok zapísaný na LV č.
948 pod B.5. a B.10. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 687,00 €
v prospech kupujúcich – Miloš Hurtík a manželka Soňa Hurtíková, obidvaja bytom Slaská
144, 966 22 Lutila; z dôvodu realizácie zákonného predkupného práva, ktorý je daný tým, že
žiadatelia už sú podieloví spoluvlastníci uvedenej nehnuteľnosti, v ktorej obec vlastní
spoluvlastnícke podiely a v prípade ich predaja majú zákonné predkupné právo. Tento predaj
bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 68/2019
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 743/8, vedená ako

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 75 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca
výmera podielu – 75 m2), zameraná geometrickým plánom č. 31332552/95/2019, 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 225,00 € v prospech kupujúcu – Anna Bahnová, bytom Tajovského
539/26, 965 01 Žiar nad Hronom, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že
pozemok parcela C-KN č. 743/8 je priľahlý k pozemkom a rodinnému domu vo výlučnom
vlastníctve žiadateľky a žiadateľka vykonáva aj údržbu uvedeného pozemku. Tento zámer predaja
bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Individuálnu výročnú správu obce Slaská za rok 2018 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 70/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Odpis nevymožiteľných pohľadávok obce Slaská podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 71/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Zloženie členov inventarizačnej komisie na vykonanie riadnej inventarizácie majetku obce
k 31.12.2019 v zložení: Ing. Miriam Ťahúňová – predseda, Ing. Jozef Malý – člen a Mgr. Martin
Sklenka – člen.

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

Mgr. Daniel G e l i e n
starosta obce

