
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 18.07.2017 o 7,30 h. na Obecnom úrade v Opatovciach

Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce

Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková, Ing. Benjamín Vasko

Zapisovateľka: Monika Ernestová

Prítomní poslanci: Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky

Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ

Monika Ernestová, poslankyňa OcZ

Eduard Slávka, poslanec OcZ

Ing. Benjamín Vasko, poslanec OcZ

Neprítomní poslanci: 0
Ospravedlnení poslanci: 0

Rokovanie OcZ bolo ukončené: 8,00 h.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov na zasadnutí OcZ. Na základe prezenčnej listiny skonštatovala, že

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, starostka obce otvorila zasadnutie.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľka: Monika Ernestová

Overovatelia zápisnice: Mgr. Iveta Mondeková, Benjamín Vasko

3. Schválenie programu zasadnutia

Predložený program zasadnutia OcZ bol schválený.

4. Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového vlastníctva

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom zasadnutí 23.09.2015 schválilo uznesenie č. 64/2015

o vysporiadaní podielového vlastníctva (1/4) parcely reg. „C“ č. 294/70 – 79 m2, 294/73 – 130m2 a

294/76 – 9 m2 orná pôda, k.ú. Opatovce od SPF.

Uznesenie č. 64/2015
Obecné zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

podielové vysporiadanie formou kúpnej zmluvy parcely reg. „C“ č. 294/70 - 79 m2, č. 294/73 - 130

m2, č. 294/76 - 9 m2, orná pôda, k.ú. Opatovce, LV 360, v podiele 1/4, od SPF Bratislava, správcu

uvedených podielov

hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Vzhľadom na to, že proces vysporiadania trval dlhšiu dobu a zápis do katastra nehnuteľností sa

podával 31.05.2017, je potrebné uvedené uznesenie aktualizovať v zmysle predkladaného návrhu na

vklad do katastra nehnuteľností.

5. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

V Opatovciach, dňa 18.07.2017

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Monika Ernestová

Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková.....................................

Ing. Benjamín Vasko ....................................



UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 18.07.2017 na Obecnom úrade v Opatovciach

Uznesenie č. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

Dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového vlastníctva medzi Slovenským pozemkovým fondom,

Budkova 36, 817 15 Bratislava a Obcou Opatovce, Opatovce č. 73, 913 11 v 1/4 k pozemku parcela

KN C p. č. 294/70, druh pozemku orná pôda, vo výmere 79 m2, KN C p. č. 294/73, druh pozemku

orná pôda, o výmere 130 m2, KN C p.č. 294/76, druh pozemku orná pôda, o výmere 9 m2, k.ú.

Opatovce, zapísane na LV 360, dohodnutá finančná náhrada – 1253,50 € + náklady na poštovné,

poistenie zásielky a balné 5 €.

hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 18.07.2017

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Monika Ernestová

Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková.....................................

Ing. Benjamín Vasko .....................................


