
Zápisnica č. 4/2017 
 

                         z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 3.8.2017 

v zasadačke obecného úradu o18,00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program: 
1. Otvorenie 

2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia  

4. Určenie overovateľov zápisnice 

5. Žiadosť Ing. Štefana Kacina o odkúpenie parcely č. 334/6 

6. Žiadosť p. Igora Hriša o odkúpenie parcely č. 334/7 

7. Schválenie spolufinancovania 5% na projekt „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice-vykurovanie“ 

8. Rôzne 

 

Otvorenie rokovania 4.zasadnutia  obecného zastupiteľstva v roku 2017, zahájila starostka obce Ing. Andrea 

Michalková.   
 

K bodu 1 – 3 

Starostka obce predniesla program rokovania Obecného zastupiteľstva, ktorý bol jednohlasne 

schválený. Overovatelia zápisnice a členovia návrhovej komisie boli jednohlasne schválení. Bolo 

odsúhlasená kontrola uznesenia z 28.6.2017.  

K bodu 4  

Za overovateľov zápisnice boli poverení Štefan Ružička a Andrea Herteľová.  

K bodu 5 

Starostka obce predložila členom OZ žiadosť Ing. Štefana Kacina o odkúpenie obecného pozemku 

parcely reg. „C“ č. 334/6, vytvorenej GP č. 77/2017 vyhotoviteľom Ing. Janou Lopatníkovou, 

PhD. Geodétkou, úradne overeným dňa 12.7.2017 pod číslom 839/2017 odčlenenej od 

pôvodnej parcely KN-C 334/1, o výmere 52 m2 druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria.  

 

V zmysle hore uvedenej žiadosti členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili zámer previesť 

majetok obce v nasledovnom znení: 

 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 

Ing. Štefana Kacina, nar. 2.7.1979,  bytom: Nový Salaš č. 71 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 

138/1991 Z. z. o majetku obce v znení neskorších predpisov parcely KN-C č. 334/6 vytvorenej GP č. 

77/2017 vyhotoviteľom Ing. Jana Lopatníková, PhD. Geodétkou, úradne overeným dňa 12.7.2017 pod 

číslom 839/2017 odčlenenej od pôvodnej parcely KN-C 334/1, o výmere 52 m2, zastavané plochy a nádvoria 

v k. ú. Nový Salaš. 
 

Odôvodnenie: Predmetná parcela bola na základe zlého geodetického zamerania pričlenená k pozemku vo 

vlastníctve nadobúdateľa, tvorí prirodzenú súčasť parcely KN-C č. 79, je súčasťou dvora pri rodinnom dome 

a je ohradená plotom. Nadobúdateľ a jeho predchodcovia túto parcelu takto užívajú od roku 1984 a jej predaj 
pre iné osoby nie je možná. Obec predmetný pozemok nevyužíva.  

 

Tento prevod bude realizovaný za cenu stanovenú obecným zastupiteľstvom po zverejnení zámeru previesť 

uvedený majetok týmto spôsobom na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce Nový Salaš a to až 

do doby uzatvorenia kúpnopredajnej zmluvy. 

 

K bodu 6 



Starostka obce predložila členom OZ žiadosť pána Igora Hriša o odkúpenie obecného pozemku 

parcely reg. „C“ č. 334/7, vytvorenej GP č. 77/2017 vyhotoviteľom Ing. Janou Lopatníkovou, 

PhD. Geodétkou, úradne overeným dňa 12.7.2017 pod číslom 839/2017 odčlenenej od 

pôvodnej parcely KN-C 334/1, o výmere 2 m2 druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria.  

 

V zmysle hore uvedenej žiadosti členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili zámer previesť 

majetok obce v nasledovnom znení: 

 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom obce previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   

pre pána Igora Hriša, nar. 17.1.1983,  bytom: Nový Salaš č. 19 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 

138/1991 Z. z. o majetku obce v znení neskorších predpisov parcely KN-C č. 334/7 vytvorenej GP č. 

77/2017 vyhotoviteľom Ing. Jana Lopatníková, PhD. Geodétkou, úradne overeným dňa 12.7.2017 pod 

číslom 839/2017 odčlenenej od pôvodnej parcely KN-C 334/1, o výmere 2 m2, zastavané plochy a nádvoria 

v k. ú. Nový Salaš. 
 

Odôvodnenie: Na predmetnej parcele sa nachádza 3 metrová studňa, ktorá slúžila roky a slúži ako zdroj 

pitnej vody k rodinnému domu č. 26, vlastníkom ktorého je nadobúdateľ. Nadobúdateľ a jeho predchodcovia 

túto parcelu takto užívajú od roku 1860 a jej predaj pre iné osoby nie je možná. Obec predmetný pozemok 

nevyužíva. 

 

Tento prevod bude realizovaný za cenu stanovenú obecným zastupiteľstvom po zverejnení zámeru previesť 

uvedený majetok týmto spôsobom na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce Nový Salaš a to až 

do doby uzatvorenia kúpnopredajnej zmluvy. 

 

K bodu 7  

V bode 7 členovia OZ jednohlasne odsúhlasili a schválili spolufinancovanie 5% z vlastných 

prostriedkov obce na projekt „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – vykurovanie“ v rámci dotácie zo štátneho 

rozpočtu. 

 

K bodu Rôzne 

V bode Rôzne starostka obce predložila členom OZ cenové ponuky na dodávku solárnych svietidiel 

a prebehol výber dodávateľa, z ktorého je spísaný zápis o výbere. Víťazným dodávateľom sa stala 

spoločnosť RT LED s.r.o., ktorá ponúkla najnižšiu sumu.  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

............................................ 

      Andrea Herteľová 

 

 

 

............................................ 

        Štefan Ružička 

           ........................................................ 

                   Ing. Andrea Michalková      

                                                  starostka obce Nový Salaš 


