UZNESENIA

prijaté na I. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrabičove
dňa 21.02.2019

UZNESENIE č.1/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia
Ján Adámik
starosta obce
UZNESENIE č. 2/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
za overovateľov zápisnice : Ing. Milan Supuka , Matúš Baniari
za zapisovateľku p. Alenu Brašeňovú

Ján Adámik
starosta obce
UZNESENIE č. 4/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
správu z otvárania obálok uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra obce a konštatuje , že
uchádzačka splnila podmienky ustanovené výberovým konaním
b) berie na vedomie
zoznam kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra obce
doručené dňa 18.2.2019 na OcÚ – jediná uchádzačka

v zložení : Blanka Szücsová ,

c) berie na vedomie
prezentáciu kandidátky pred poslancami
d) schvaľuje
voľbu hlavného kontrolóra Obce Hrabičov verejným hlasovaním
e) volí
za hlavného kontrolóra Obce Hrabičov p. Blanku Szücsovú
f) určuje
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pracovný úväzok novozvoleného kontrolóra Obce Hrabičov 15 hodín mesačne , čo
predstavuje úväzok 0,1
g) určuje
nástup na pozíciu hlavného kontrolóra dňa 01.03.2019
Ján Adámik
starosta obce
UZNESENIE č. 5/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hrabičove dňa 21.02.2019 na svojom zasadnutí v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov
schvaľuje:
zámer predať nehnuteľný majetok
Z pozemku v registri C-KN parc . č.30/7 ostatná plocha o výmere 2974 m2 vedenom na liste
vlastníctva č.303 odčleniť 233 m2 - novovytvorená parcela č.30/15
Uvedená parcela vznikla geometrickým plánom č. 47110899-2/2019 z parcely č. C-KN
č.30/7 zapísaná na LV č. 303 na katastrálnom úrade Okresného úradu Žarnovica.
Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ je zdôvodnený
skutočnosťami, že uvedený pozemok sa už 45 rokov nachádza v rámci oploteného dvora
záujemcov, v ktorom stojí rodinný dom v ich vlastníctve.Za dôvody hodného osobitného
zreteľa v zmysle ust.§9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov Obec Hrabičov považuje skutočnosť, že novovytvorená parcela vzhľadom
už nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku predpokladá,
že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.
Kupujúcim bude: Ing. Ivana Kupčiová rod. Valuchová , bytom Hrabičovč.200, 966 78
Hrabičov
Cena nehnuteľnosti: bude stanovená
znaleckého posudku.

na

zasadnutí Obecného zastupiteľstva na základe

Doba zverejnenia zámeru je 1.2.2019 – 20.2.2019
Spôsob zverejnenia : web stránka obce , úradná tabuľa obce
Ján Adámik
starosta obce

UZNESENIE č. 6/2019 OZ

Obecné zastupiteľstvo v Hrabičove dňa 21.02.2019 na svojom zasadnutí v zmysle
ustanovenia § 9 a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov
schvaľuje
predaj nehnuteľnosti
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PREDMET PREVODU:
- pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Hrabičov a to konkrétne:
novo vytvorená parcela C-KN č. 30/15 o výmere 233 m2, druh pozemku zastavaná plocha
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Obec Hrabičov je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku v katastrálnom území
Hrabičov
PREDÁVAJÚCI:
Obec Hrabičov, 96678 Hrabičov č.188, IČO: 003 20 650
KUPUJÚCI:
Meno a priezvisko : Ing. Ivana Kupčiová rod. Valuchová
Trvale bytom : 966 78 Hrabičov č.200
KÚPNA CENA:
Bola stanovená na základe znaleckého posudku číslo 21/2019 Dipl. Ing. Miroslavom Hricom,
bytom Slaská 210, 966 22 Lutila ev.č.911192 vo výške 4,73- €/ m2 x 233 m², čo predstavuje
výslednú čiastku vo výške 1.102,- €
ÚČEL: majetkovo právne vysporiadanie pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok parcelou CKN č.30/2.
Poplatky súvisiace s prevodom a kúpno-predajnou zmluvou si hradí kupujúci.
ODÔVODNENIE:
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedený pozemok sa už 45 rokov nachádza
v rámci oploteného dvora záujemcov, v ktorom stojí rodinný dom v ich vlastníctve.Za dôvody
hodného osobitného zreteľa v zmysle ust.§9a ods.8 písm .e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov Obec Hrabičov považuje skutočnosť, že novovytvorená
parcela vzhľadom už nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru
pozemku predpokladá, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto
prebytočným majetkom.

Ján Adámik
starosta obce

3

Výpisy

o hlasovaní poslancov na I. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Hrabičove dňa 21.02.2019

Uznesenie č. 1/2019
Program zasadnutia OZ - schvaľuje
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 5
Za : 5 – Matúš Baniari , Pavel Boháč , Bc.Andrea Luptáková , Peter Repiský , Ing. Milan
Supuka
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č.2/2019
Overovatelia zápisnice OZ a zapisovateľka - schvaľuje
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 5
Za : 5 – Matúš Baniari , Pavel Boháč , Bc.Andrea Luptáková , Peter Repiský , Ing. Milan
Supuka
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3/2019 OZ
Kontrola prijatých uznesení – berie na vedomie
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 5
Za : 5 – Matúš Baniari , Pavel Boháč , Bc.Andrea Luptáková , Peter Repiský , Ing. Milan
Supuka
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č.4/2019 OZ
Voľba kontrolóra obce - schvaľuje
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6 – Matúš Baniari , Pavel Boháč , Bc.Andrea Luptáková , Vladimír Michňa ,Peter
Repiský , Ing. Milan Supuka
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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Uznesenie č. 5/2019 OZ
Zámer obce o odpredaj nehnuteľnosti - schvaľuje
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6 – Matúš Baniari , Pavel Boháč , Bc.Andrea Luptáková , Vladimír Michňa ,Peter
Repiský , Ing. Milan Supuka
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 6/2019 OZ
Predaj nehnuteľnosti - schvaľuje
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6 – Matúš Baniari , Pavel Boháč , Bc.Andrea Luptáková , Vladimír Michňa ,Peter
Repiský , Ing. Milan Supuka
Proti : 0
Zdržal sa : 0

.............................................................
Ján Adámik , starosta obce

.................................................................
Matúš Baniari – overovateľ

.............................................................
Alena Brašeňová – zapisovateľka

..................................................................
Ing. Milan Supuka - overovateľ
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