
Z á p i s n i c a 
Zo 7. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale, konaného  

dňa   28. marca 2013 
 

prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 

program:  
 

1. Zahájenie a schválenie programu zasadnutia  

2. Prerokovanie a schválenie predaja časti pozemku vo vlastníctve obce 

3. Uznesenie 

4. 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.Za zapisovateľku starosta obce určil p. Adrianu 

Szántó a za overovateľa zápisnice určil p. Milenu Balážovú. 
  

2.  Prerokovanie a schválenie predaja časti pozemku vo vlastníctve obce  
 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o prerušení konania na Správe katastra 

v Leviciach o návrhu na vklad vlastníckeho práva k pozemku kupujúcich Viktora Guzmana 

a manž. Noémi, kde účastníkom konania je aj Obec Horný Pial ako predávajúci. Dôvodom 

prerušenia konania bolo medzi inými  aj to, že v uznesení obecného zastupiteľstva č. 21/2012 zo 

dňa 9.11.2012 nebolo vyšpecifikované, koľko m2 sa presne žiadateľom predáva. Týmto 

uznesením bol schválený zámer obce predmetný pozemok predať a stanovená cena za m2.  

Dôvodom neúplnej formulácie znenia uznesenia bolo, že zasadnutie OZ sa uskutočnilo skôr, ako 

bol pozemok geometrickým plánom vytýčený.  Geometrický plán č. č. 14079992-2012  zo dňa 

29.11.2012 vyhotovený Ing. Viliamom Kúcsom vyčleňuje dielom 7 časť pozemku vo vlastníctve 

obce – záhrady parc.č. 187 o výmere 165 m2, ktorý je predmetom prevodu. Táto časť pozemku je 

pričlenená k ostatným pozemkom, ktoré žiadatelia kupujú na stavebné  účely.  Keďže zámer 

predať pozemok bol už schválený, odporúčam poslancom sa uzniesť na odpredaji predmetného 

pozemku žiadateľovom o výmere 165 m2, tak ako bol vytýčený spomínaným geometrickým 

plánom.  Poslanci predaj jednohlasne schválili.  
 

3.  Uznesenie 
 

     Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.  

4.  Záver 
 

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

rokovanie ukončil. 

 

V Hornom Piale, dňa 28.3.2013 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

Overila: 

 

 

 Milena Balážová       Ľudovít Húdik  

 zástupca starostu          starosta obce  



U Z N E S E N I E  

 

zo 7. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale zo  dňa 27.3.2013 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale : 

 

 

 

Uznesením č. 16/2013  –   a) schvaľuje v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb., 

o majetku obcí, spôsob prevodu majetku ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí.  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že 

odpredávaná časť pozemku funkčne bude prislúchať a bude tvoriť 

neoddeliteľnú súčasť susedného pozemku, ktorý žiadatelia kupujú za 

účelom výstavby rodinného domu. Zámerom obce je udržať 

ekonomicky činné obyvateľstvo, zvyšovanie počtu obyvateľstva 

a podpora výstavby obytných stavieb v obci.   

 

b) schvaľuje odpredaj časti nehnuteľnosti - pozemku vo vlastníctve 

obce Horný Pial, vedeného Správou katastra Levice v registri C, na 

LV č. 1, parc.č. 187 ako záhrada o výmere 165 m2, vyčleneného ako 

diel 7 podľa  Geometrického plánu č. 14079992-2012  zo dňa 

29.11.2012, vyhotoveného Ing. Viliamom Kúcsom, žiadateľovi 

Viktorovi Guzmanovi bytom v Bardoňove č.2 a manž. Noémi, bytom 

v Hornom Piale č.23 za cenu 2,00 EUR /m2, tj. celkom za cenu 

330,00 EUR.   

 

Počet členov OZ:  5 

Za:   5 

 Proti:   0 

 Zdržal sa:  0 

  

 

V Hornom Piale, dňa 28.3.2013 

 

 

 

 

        Ľudovít   H ú d i k  

           starosta obce  


