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Z á p i s n i c a  
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 09.06.2020 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

4. Odpredaj pozemku žiadateľovi J.Hajkovi 

5. Interpelácie poslancov 

6. Záver 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce  privítal prítomných a rokovanie zahájil o 17:00 hod. Konštatoval, že sú prítomní 

všetci 5  poslanci OZ z celkového počtu 5  a že  zasadnutie je uznášaniaschopné.    

2. Určenie zapisovateľa  a  overovateľa zápisnice,  voľba návrhovej komisie 

 

 Starosta obce určil za  zapisovateľku  p. Adrianu Szántó a   za overovateľa zápisnice  obce určil  

p. Valériu Levákovú .  Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení  poslanci Maraček, Húdik 

a Szántóová. 
 

3.   Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. Poslanci program 

rokovania jednohlasne schválili. Ku  schválenému programu neboli žiadne návrhy na 

doplnenie.  Návrh programu bol na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce 

zverejnený dňa 05.06.2020. 
 

4. Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce 

 Obci bola dňa 15.4.2020 doručená žiadosť p. Juraja Hajka o odpredaj časti pozemku parc.č. 

250/1 vo vlastníctve obce o výmere 31 m2, ktorá je vyčlenená geometrickým plánom č. 22/2020 zo 

dňa 27.3.2020. Dôvodom žiadosti je, že túto časť pozemku obce užíva spolu so záhradou parc.č. 9, 

ktorá je v jeho vlastníctve. V minulosti boli zarovnávané oplotenia pozemkov a táto časť parcely sa 

nachádza za plotom, pričom ju aj predošlí vlastníci dlhodobo užívali. Žiadateľ má záujem o odkúpenie 

do osobného vlastníctva, výmenu oplotenia, vyčistenie pozemku od porastov a jeho využitie na účely 

výstavby v blízkej budúcnosti. 

 Poslanci dňa 21.5.2020 na 8. zasadnutí obecného zastupiteľstva prerokovali žiadosť a  schválili  

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí zámer odpredať predmetnú časť 

pozemku a 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 vo vlastníctve žiadateľa. Vyčlenenú časť parc.č.250/1 o výmere 31 m2 žiadateľ dlhodobo 

užíva a má záujem o kúpu  za účelom vyrovnania oplotenia pozemku. V budúcnosti na nej plánuje 

výstavbu obytnej budovy.  Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, že tento majetok je pre obec 

neupotrebiteľný a nie je žiadny dôvod neschváliť jeho odpredaj.  Zámerom obce je udržať ekonomicky 

činné obyvateľstvo, zvyšovanie počtu obyvateľstva a podpora výstavby obytných stavieb v obci.  
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Súčasne jednohlasne stanovili cenu odpredávaného pozemku na 4,00 Eurá /m2, čiže celkom 124,00 

Eur.  

 Zámer obce odpredať predmetnú časť pozemku bol zverejnený na webovom sídle obce a na 

úradnej tabuli obce dňa 21.5.2020 po dobu 15 dní.  

   
 

5. Interpelácie poslancov 

Neboli predložené žiadne interpelácie starostu obe.  

6. Záver 
 

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

ukončil o 18.00 hod.  

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 09.06.2020 

 

 

Zapísala: Adriana Szántó 

 

 

 

 

Overila : Valéria Leváková, zástupkyňa starostu                                      Ľudovít   H ú d i k  

                     starosta obce  

........................................................ 
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U Z N E S E N I E 

z  9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného 

dňa 09.06.2020 
 

 

uznesenie č.87/2020–  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom 

obecného zastupiteľstva       

 volí  
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 09.06.2020 

poslancov p. Húdika, Maračeka  a Szántóovú. 

 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Húdik, Leváková, Sléherová)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 10.06.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 
 

uznesenie č.88/2020 –  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 12 ods.5 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.      

 schvaľuje 

 program  9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

 

Prítomní: 5 z 5  

Za: 5 ( Szántóová, Maraček,  Húdik, Leváková, Sléherová)    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

V Hornom Piale, dňa 10.06.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce  

 

 

uznesenie č. 89/2020 -   Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial    

     schvaľuje  

    odpredaj časti nehnuteľnosti - pozemku vo vlastníctve   

    obce Horný Pial, vedeného Okresným úradom, katastrálny odbor Levice 

    v registri E, na LV č. 469, parc.č. 250 ako zastavaná plocha 

               vyčleneného ako diel 1 o výmere 31 m2, Geometrickým plánom č.  

    20/2020  zo dňa 27.3.2020, vyhotoveného Ing. Petrom Havlíkom,  

    žiadateľovi Jurajovi Hajkovi, rod. Hajko, bytom v Leviciach, ul. Pri  

    tehelni 4, za cenu 4,00 EUR /m2, tj. celkom za cenu 124,00  EUR.   

 

    Prítomní: 5 z 5  

    Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Húdik, Leváková, Sléherová )    

    Proti: 0  

    Zdržal sa: 0  

 

 

 

V Hornom Piale, dňa 10.06.2020     Ľudovít Húdik, starosta obce 


