
Zápisnica z mimor iadneho zasadnutia OZ konaného d a 17.02.2011 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Predaj nehnute nosti – budova bývalých kasární 
3. Rôzne 
4. Záver 
 

Zasadnutia sa zú astnilo 8 poslancov. Ospravedlnená Gabriela Malíková. 
Zasadnutie bolo uznášania schopné. 
 
 
2. Vzh adom k tomu, že pán Rawi Karkabi nedodržal podmienky kúpy  
nehnute nosti, Hlavná 9/228, nezložil peniaze na ú et obce a nepodpísal kúpnu 
zmluvu. OZ ruší predmetné uznesenie . 12/2011 a o predaji sa znovu rokuje. 
Prvý návrh, aby sa termín zloženia pe azí presunul do 24.02.2011 poslanci 
neschválili, za presun hlasovali Brukkerová, Matejov, Biesik, proti posunu 
termínu boli Danihel, Nechala, Grujbár, Vajde ka, Hanzlovi . OZ rozhodlo, že 
sa vypíše nová verejno obchodná sú až 18.02.2011. V podmienkach verejnej 
sú aže bude aj stanovená minimálna hodnota predaja 122 000
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zabezpe í zverejnenie výzvy na verejno obchodnú sú až a to na web stránke 
obce, na obecnej vývesnej tabuli a v miestnom rozhlase. Ponuky, ktoré prídu do 
07.03.2011 do 10,00 hodiny budú vyhodnotené komisiou zloženou z poslancov 
na mimoriadnom OZ 07.03.2011 o 17,00 hodine.  

 
3. OZ berie na vedomie zmenu termínu riadneho zasadania OZ z 07.03.11 na 
04.04.11 oznámenie o zmene si poslanci prevzali osobne 17.02.11 na obecnom 
zastupite stve.  
 
4. Pán Jozef Grujbár informoval poslancov o pooraných prístupových cestách do 
lesov, OZ uložili p. Jozefovi Grujbárovi vykona  súpis skuto ného stavu 
prístupových ciest do lesov. Tento súpis predloží na alšom OZ 04.04.11. 
 
 
Na OZ bolo prijatých 5 uznesení. Za 8 poslancov 
 
 
Zapísal: Danihel Pavol 
Overovatelia: Vajde ka, Nechala 
 

 



 
 

Uznesenia zo zasadnutia mimoriadneho OZ konaného d a 17.02.2011 
 

 
Uznesenie . 25/2011 – OZ schva uje, aby termín na zloženie pe azí za nákup 
nehnute nosti – budova bývalých kasárni Hlavná 9/228, ktorá bola na 
zastupite stve 07.02.11 odsúhlasená na predaj p. Karkabimu bol pred žený do 
24.02.11. 
 
              Za: 3 poslanci (Brukkerová, Matejov, Biesik) 
              Proti: 5 poslanci (Danihel, Nechala, 

     Vajde ka, Grujbár, Hanzlovi ) 
 
Uznesenie . 26/2011 – Ke že termín na zloženie pe azí za nákup 
nehnute nosti budova Hlavná 9/228 bývalé kasárne nebol pred žený (vi  
uznesenie 25/11) ruší sa uznesenie . 12/11 z 07.02.11 a predaj predmetnej 
nehnute nosti nebude uskuto nený. 
 
              Za: 6 poslancov 
              Proti: 1 (Brukkerová) 
              Zdržal: 1 ( Matejov) 
 
OZ ukladá starostovi obce vypísa  novú vyhlášku verejno obchodnú sú až 
18.02.11 a zverejni  ju na web stránke obce, obecnej tabuli a v miestnom 
rozhlase. V podmienkach verejnej sú aže je potrebné uvies  minimálnu 
predajnú sumu hodnoty nehnute nosti, ktorá bola stanovená súdnym znalcom 
  
              Za: 8 poslancov 
 
Uznesenie .  27/2011 – OZ berie na vedomie zmenu termínu zasadnutia OZ. 
Ruší sa zasadnutie plánované na 07.03.11 a nahrádza sa zasadnutím 04.04.11. 
Oznámenie o zmene si prevzali poslanci osobne na zasadnutí OZ. 
 
Uznesenie . 28/2011 – OZ ukladá p. poslancovi Jozefovi Grujbárovi vykona  
súpis skuto ného stavu prístupových ciest do lesa. 
 
             Termín: 04.04.2011 
             Za: 8 poslancov 
 
Uznesenie . 29/2011 – OZ súhlasí s prijatými uzneseniami. 
 
             Za: 8 poslancov 
 
Zapísala: Ing. Alica Lednická 


