
 

 

Zverejnenie zámeru priameho predaja 
nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
 
 
      Obec Kružná v zmysle § 9a) ods. 9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov  o majetku  obcí  a   na základe  uznesenia   
Obecného    zastupiteľstva  v Kružnej  č.  14/2017 zo dňa     4.5.2017 
zverejňuje zámer priameho  predaja  nehnuteľného majetku Obce Kružná 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa : 
 
- priamy predaj obecného rozhlasu obce v  k. ú. obce Kružná pre 
spoločnosť Investor UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 
36, 850 00 Bratislava IČO: 35971967  

za cenu 500 € /slovom päťsto euro/ 
podľa § 9a ods.8 písm. e) zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že kupujúci 
vykoná rekonštrukciu obecného rozhlasu, údržbu a opravy obecného 
rozhlasu a zároveň dodá pre obec internetové pripojenie pre obyvateľov 
obce.  
 
 
 
 
V Kružnej, dňa  4.5.2017     
 
 
 
                                                                                   Ondrej    L i p t á k 
                        Starosta obce 
 

 
 

 

 

Vyvesené: 5.5.2017 

 

Zvesené: 

 

 



Uznesenie č. 14/2017 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kružná  

zo dňa 4. mája 2017  

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu 3. Schválenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa    
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 
 

schvaľuje 
 
     

priamy predaj obecného rozhlasu obce v  k. ú. obce Kružná pre spoločnosť 
Investor UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 
Bratislava IČO: 35971967  

za cenu 500 € /slovom päťsto euro/ 
podľa § 9a ods.8 písm. e) zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že kupujúci 
vykoná rekonštrukciu obecného rozhlasu, údržbu a opravy obecného 
rozhlasu a zároveň dodá pre obec internetové pripojenie pre obyvateľov 
obce.  
                        

Hlasovanie:    
Za: 5 Ján Hamelli  

Ladislav Szendi ml. 
Ida Pasičáková 
Beáta Parditková 
Jaroslav Barkai 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  
    

 Potrebné kvórum :           

 

                                                                                                          Ondrej   L i p t á k 
                                                                                                             starosta obce 
 

 

Miesto a dátum podpisu: V Kružnej, dňa 4.5.2017  



 

P O Z V Á N K A 
 
 

POZÝVAM  VÁS  NA  ZASADNUTIE   
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, 

 
KTORÉ   SA USKUTOČNÍ  DŇA 

 
 

4. mája  2017 
 
                     

O 19.00 HOD. V ZASADAČKE NOVÉHO OBECNÉHO ÚRADU. 
 

ÚČASŤ  NA  ZASADNUTÍ   JE   NUTNÁ. 
 
 
 
 

                                                                             ONDREJ    L I P T Á K   v.  r. 
                                                                            starosta obce   

 
 

Program zasadnutia: /návrh/ 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, určenie overovateľov, schválenie 

programu rokovania 
3. Schválenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
4. Záver 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Kružná, 

konaného dňa 4. mája 2017 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ondrej Lipták, starosta obce 

 

                          Poslanci :  Ján Hamelli, zástupca starostu 

                                             Jaroslav Barkai, poslanec 

                                             Ladislav Szendi ml., poslanec 

                                             Beáta Parditková, poslankyňa 

                                             Ida Pasičáková, poslankyňa 

Neprítomní:      -- 

Ďalší prítomní:    Ing. Ildikó Vámosová,  kontrolórka obce 

                                                Erika Drenková, zapisovateľka,  zam. obce 

Verejnosť:         --  

 

Program zasadnutia: /návrh/ 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, určenie overovateľov, schválenie 

programu rokovania 
3. Schválenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
4. Záver 

 
 

        

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 
Rokovanie OZ otvoril Ondrej Lipták, starosta obce.   
Starosta obce privítal všetkých prítomných.  
Na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci OZ. Nikto nechýba.  
Starosta obce Ondrej Lipták konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5 
a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 



K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 
návrhy poslancov, schválenie programu rokovania 
 

Overovatelia zápisnice:  Ladislav Szendi ml., poslanec 

                                                         Jaroslav Barkai, poslanec 

Zapisovateľka:   Erika Drenková 

Hlasovanie:            za:          počet  5         (mená)   Ján Hamelli 

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                     

                                                                                             Beáta Parditková,                                                

                                                                                             Ida Pasičáková 

      
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  počet   0      (mená)         
 

Návrhy poslancov : 
 
K programu rokovania nikto nemal doplňujúci bod. 
 
Starosta obce prečítal celý program zasadnutia. 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

v súlade § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 
 
program rokovania podľa predloženého návrhu starostu obce.   
 
 

Hlasovanie:           za:          počet  5         (mená)   Ján Hamelli 

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                     

                                                                                             Beáta Parditková,                                                

                                                                                             Ida Pasičáková 

                                        proti :                                 počet   0     (mená)         
                                        zdržal sa:                           počet   0      (mená)      
                                        nehlasovali:                       počet   0      (mená)      



SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, určenie overovateľov, schválenie 

programu rokovania 
3. Schválenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
4. Záver 

 
 

K bodu  3. Schválenie zámeru priameho predaja 
nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreťeľa  
 
 

Uznesenie č. 14/2017 :   
 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 

 
v súlade § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 
 
zámer priameho predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa   
 
 

Hlasovanie:         za:          počet  5         (mená)   Ján Hamelli 

                                                                                            Jaroslav Barkai 

                                                                                            Ladislav Szendi ml.                                                                     

                                                                                            Beáta Parditková                                                

                                                                                            Ida Pasičáková 

      
                                         proti :                                 počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                           počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                       počet   0      (mená)      
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 



K bodu  10. Záver 
 
Starosta obce Ondrej Lipták poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20.00 hodine. 

 

Zapísal/(a): Erika Drenková 

 

                                                                                             Ondrej    L i p t á k       

                                                                                                     starosta obce 

Overovatelia:  

 

Ladislav Szendi ml. , poslanec                                            ........................................ 

 

Jaroslav Barkai, poslanec                                                      ........................................ 

 
 


