
Z á p i s n i c a 
zo 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale, konaného  

dňa   5. septembra 2012 

 

prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 

program:  

 

1. Zahájenie a schválenie programu zasadnutia  

2. Prerokovanie žiadosti Ing. Šályho o odpredaj obecného pozemku  

3. Diskusia 

4. Uznesenie 

5. Záver 

 

1.  Otvorenie 

Prítomných poslancov privítal a mimoriadne  zasadnutie viedol starosta obce. Konštatoval, 

že sú prítomní všetci členovia obecného zastupiteľstva, preto je zasadnutie uznášania schopné.  

Informoval prítomných o dôvode zvolania mimoriadneho zasadnutia a programe rokovania. 

Program rokovania poslanci jednohlasne prijali. 

  

2.  Žiadosť Ing. Šályho o odpredaj obecného pozemku  

Starosta obce informoval poslancov o prijatej žiadosti od Ing. Petra Šályho, trvale bytom 

Rybník,  zo dňa 3.9.2012   o odpredaj pozemku parcel.č. 247/6 o výmere 200 m2, ktorý je vo 

vlastníctve obce. Spomínaný pozemok tvorí predzáhradku rodinného domu súpis.č. 129, a je v 

dlhodobom užívaní žiadateľa. Starosta obce navrhol pozemok odpredať za cenu 2,- € za m2, t.j. 

celkom za 400,- €.  

Podľa zásad o hospodárení s majetkom obce náklady na prevod vlastníctva bude znášať 

kupujúci. Poslanci usúdili, že pozemok bude predaný priamym  predajom bez zverejnenia 

zámeru obce, nakoľko tento prevod je posudzovaný ako prípadný hodný osobitného zreteľa, 

z titulu dlhodobého užívania pozemku žiadateľom a z titulu,  že predmetný pozemok je funkčne 

prislúchajúci k susediacemu pozemku, ktorý je vlastníctvom žiadateľa. 

Poslanci sa jednohlasne dohodli o zámere pozemok par.č. 247/6 odpredať priamym 

predajom žiadateľovi Ing. Petrovi Šálymu za cenu 2,00 € / m
2 

.  
 

3.  Diskusia  

V diskusii nikto nestúpil. 
 

4.  Uznesenie 

     Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.  

5.  Záver 

     Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a 

rokovanie ukončil. 

 

V Hornom Piale, dňa 5.9.2012 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

Overili: 

 

 

 Milena Balážová       Ľudovít Húdik  

 zástupca starostu          starosta obce  



 U Z N E S E N I E  

 

zo 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale zo  dňa 5.9.2012 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale : 

 

  

 

 

 

Uznesením č. 15/2012 schvaľuje zámer Obce Horný Pial odpredať pozemok parc.č. 

247/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m
2
 priamym 

predajom žiadateľovi Ing. Petrovi Šálymu, bytom Rybník, za 

celkovú kúpnu cenu 400,- €.   

 

       Za: 5 

      Proti: 0 

       Zdržal sa: 0 

  

  

 

 

V Hornom Piale, dňa 5.9.2012 

 

 

 

 

        Ľudovít   H ú d i k  

           starosta obce  

 

 


