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Z á p i s n i c a 

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 29.04.2022 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

 

Poslanci:  Ján Korček 

  Peter Hulák 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Jozef Planieta 

  Dušan Kalis 

 

Neprítomný: Anna Harmatová 

 

 

PROGRAM: 

    

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Schválenie odplatného prevodu pozemku parcela .reg.“C“ č.930/171 na LV 2653 

4. Interpelácie poslancov  

5. Záver  

 

Ad 1: Otvorenie  

       Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý privítal všetkých 

prítomných a zároveň konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 6 a zasadnutie 

je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

Starosta obce oboznámil prítomných s programom neplánovaného zasadnutia. Zároveň vyzval 

prítomných na hlasovanie za predložený program.  

Za schválenie podľa predloženého návrhu rokovania hlasovalo 6 poslancov ( Ján Korček, Peter 

Hulák, Mária Skorušová, Jozef Planieta, Stanislav Buš, Dušan Kalis ).  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 242/2022 - OZ  

a/ prerokovalo a schvaľuje program zasadnutia.  

 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Jozef Planieta, Stanislav Buš, 

Dušan Kalis).  

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý 

 

Ad 2:  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za overovateľov zápisnice boli určení: Stanislav Buš a Mária Skorušová  
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Za zapisovateľku: Mgr. Helenu Harmatovú. 

 

Ad 3: Schválenie odplatného prevodu pozemku parcela reg.“C“ č.930/171 na LV 2653 

 

     Starosta informoval poslancov, že tak ako bolo spomenuté  na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v decembri 2021 postupne prichádzajú na obec kúpne zmluvy na jednotlivé 

pozemky, ktoré si obec chce majetkovo vysporiadať, nakoľko pozemky sú vo vlastníctve 

neznámych vlastníkov alebo vo vlastníctve Slovenskej republiky a zároveň  v správe 

Slovenského pozemkového fondu. Týka sa to pozemkov, ktoré sú určené na verejnoprospešné 

účely obce: miestna komunikácia, ihrisko, cintorín a iné.  

Obec požiadala SPF o odkúpenie resp. o prevod do vlastníctva. 

Dňa 27.4.2022 sme na obec obdržali kúpnu zmluvu na podpis týkajúcu sa tentokrát pozemku 

parcela reg “C“ č.930/171. Zmluvu je potrebné podpísať, doložiť výpis z uznesenia o schválení 

odplatného prevodu a v lehote 10 dní zaslať späť na SPF.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 243/2022 - OZ  

a/ prerokovalo prevod a odkúpenie pozemku v k. ú. Hladovka parc.reg. „C“ č. 930/171 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2, zapísané  na LV č. 2653  pod  B1 na SR –

Slovenskú  republiku v podiele 36/320 v pomere k celku t.j. 3,60 m2 za kúpnu cenu 100,00 Eur 

a k tomu paušálne náklady vo výške 10 Eur.  

Pozemok je  v správe Slovenského pozemkového  fondu.  

Odplatný prevod uvedeného pozemku sa uskutoční zo Slovenského pozemkového fondu, 

Búdková 36, 817 15 Bratislava na Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, IČO: 

00314480. 

b/ schvaľuje prevod a odkúpenie pozemku v k. ú. Hladovka parc.reg. „C“ č. 930/171 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 32 m2, zapísané  na LV č. 2653  pod  B1 na SR –Slovenskú  

republiku v podiele 36/320 v pomere k celku t.j. 3,60 m2 za kúpnu cenu 100,00 Eur a k tomu 

paušálne náklady vo výške 10 Eur. Pozemok je  v správe Slovenského pozemkového  fondu.  

Odplatný prevod uvedeného pozemku sa uskutoční zo Slovenského pozemkového fondu, 

Búdková 36, 817 15 Bratislava na Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, IČO: 

00314480. 

c/ poveruje starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy. 

 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov 

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Jozef Planieta, Stanislav Buš, 

Dušan Kalis).  

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad 6 - Interpelácie poslancov. 

     Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

 

Ad 7 – Záver 

     Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. Nakoľko program neplánovaného zasadnutia 

obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný a do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce tak 

ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

 

Zapísala: Mgr. Helena Harmatová.............................  
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PhDr. Marián Brnušák  

Starosta obce  

 

 

 

:Overovatelia: Stanislav Buš ................................... 

 

                        Mária Skorušová  ................................. 

 

 

 

 

 


