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UZNESENIE Č. 1/2021 

 

Z 1. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA SENOHRAD, 

 

ktoré sa konalo dňa 16.02.2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo     v      S e n o h r a d e 
 

 

na svojom 1. zasadnutí v roku 2021 prerokovalo: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo     v      S e n o h r a d e 
 

 

A. schvaľuje 

1. program zasadnutia OZ 

2. návrhovú komisiu v zložení p. Mgr. Jozef Malček a p. Zuzana Stankovičová 

3. termín Komisie výstavby a verejného poriadku do 31.03.2021 

4. inventarizačný zápis Obecného úradu v Senohrade z vykonania riadnej 

inventarizácie finančného majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2020 a schvaľujú výsledky inventarizácie k 31.12.2020 

5. a) vydanie súhlasného stanoviska k PD „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526                   

Devičie-Lešť a II/527 Dobrá Niva-Senohrad“ pre firmu REMING Consult a.s. 

Bratislava, 

b) súhlasné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia k stavbe „Rekonštrukcia 

ciest a mostov II/526 Devičie-Lešť a II/527 Dobrá Niva-Senohrad“, 

s podmienkou pre BBSK majetkoprávne vysporiadať pozemky podľa GP č. 

1915-24/2020P  

6. vydanie súhlasného stanoviska k výstavbe hospodárskej účelovej stavby na parc. č. 

821 v extraviláne KÚ Senohrad pre Petra Škrabana, I. Krasku 304/25, Krupina 

a nemá výhrady k predloženej PD 

7. spolufinancovanie projektu z Environmentálneho fondu – zateplenie budovy 

Senohrad 151 vo výške 5 % 
8. podľa § 9 a) ods.8 e) zák. č. 138/1991 Zb. v plnom znení predložený zámer predaja 

obecných pozemkov vo vlastníctve Obce Senohrad: 

1. parc. č. E KN 265 KÚ Senohrad vo výmere 9266 m2, ostatné plochy, LV 1 

                   v prospech kupujúcich na základe GP č. 47 843 632 – 1/2021 zo dňa 7.1.2021 a to: 

Ján Dolinský, Senohrad 60 a manželka Margita rod. Cútová, Senohrad 60 

parc.č. CK 265/5 KÚ Senohrado výmere 109 m2 , zastavaná plocha a nádvorie  

 
            2. parc. č.C KN 268/2 KÚ Senohrad vo výmere 121 m2, zast. plochy a nádvoria, LV 1 

v prospech kupujúcich na základe GP č. 47 843 632 – 1/2021 zo dňa 7.1.2021 a to: 

Ján Dolinský, Senohrad 60 a manželka Margita rod. Cútová, Senohrad 60 

parc.č. CK 268/10 KÚ Senohrado výmere 41 m2, zastavané plochy a nádvoria.  

  

Zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve na CKN par.č. CK 265/5 a 

268/10 uloženie inžinierských sietí (vodovodnej prípojky a šachty ČOV) s 
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ochranným pásmom 1,5 m na oboch stranách v rozsahu vymedzenom v 

projektovej dokumenácii ČOV a kanalizácie a v práve prístupu, prechodu a 

prejazdu ku kanalizácii a šachte za účelom ich údržby, opráv a v nevyhnutom 

rozsahu modernizácie- V-323/2018-pvz.60/18. 
 

Kúpna  cena je stanovená 2,--EUR/ m2 za predaj  uvedeného pozemku pri celkovej 

výmere  150 m2 ,predstavuje sumu 300,-- EUR ,slovom tristo EUR, ktorá bude 

uhradená kupujúcim bezhotovostným prevodom na účet Obce Senohrad ako 

predávajúceho v deň podpisu zmluvy. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: dotknutý pozemok je pre obec neupotrebiteľný 

nakoľko pozemok bezprostredne susedí s pozemkami  a oplotením kupujúceho a 

dlhodobo ho užíva.  

 

Všetky náklady spojené s  podaním návrhu na vklad a vyhotovením kúpnej zmluvy 

bude hradiť v celom rozsahu kupujúci. 

Uznesene bolo prijaté 3/5 –inovou väčšinou všetkých poslancov OZ. 

9. podľa § 9 a) ods.8 e) zák. č. 138/1991 Zb. v plnom znení predložený zámer predaja 

obecných pozemkov vo vlastníctve Obce Senohrad: 

1. parc. č. C KN 534/3 KÚ Senohrad vo výmere 7201 m2, zastavané plochy a nádvoria, 

LV 1 

v prospech kupujúceho na základe GP č. 47 843 632 – 190/2020 zo dňa 19.10.2020 

a to: 

Ján Chlpoš, Lackov 93  

Diel 1 z parc.č. 584/2 o výmere 73 m2, zastavané plochy a nádvoria  

Diel 2 z parc.č. 584/2 o výmere 64 m2, zastavané plochy a nádvoria 

Diel 3 z parc.č. 584/2 o výmere 26 m2, zastavané plochy a nádvoria 

 

Zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve na Diel 3 z parc.č. 584/2 

o výmere 26 m2, zastavané plochy a nádvoria na vyznačenú prístupovú cestu 

k susedným rodinným domom.  
 

Kúpna  cena je stanovená 2,--EUR/ m2 za predaj  uvedeného pozemku pri celkovej 

výmere  163 m2 ,predstavuje sumu 326,-- EUR ,slovom tristodvadsaťšesť EUR, ktorá 

bude uhradená kupujúcim bezhotovostným prevodom na účet Obce Senohrad ako 

predávajúceho v deň podpisu zmluvy. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: dotknutý pozemok je pre obec neupotrebiteľný 

nakoľko pozemok bezprostredne susedí s pozemkami  a oplotením kupujúceho a 

dlhodobo ho užíva.  

 

Všetky náklady spojené s  podaním návrhu na vklad a vyhotovením kúpnej zmluvy 

bude hradiť v celom rozsahu kupujúci. 

Uznesene bolo prijaté 3/5 –inovou väčšinou všetkých poslancov OZ.  

10. kritériá na prideľovanie nájomných bytov pre oprávnených žiadateľov 

11. pridelenie 1-izbového bytu č. 1.5 v obecných bytoch Senohrad 151 žiadateľke – p. 

Anne Luciakovej, Senohrad 123 od 15.2.2021 

12. rozpočet Štefana Matejku na opravu strechy Dom smútku do výšky 41000,-- EUR. 

 

B. berie na vedomie 

1. Správu o výsledkoch hospodárenia Základnej školy s materskou školou za rok 

2020 

2. Správu o výsledkoch hospodárenia Obce Senohrad za rok 2020 

3. výsledky inventarizácie k 31.12.2020 
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C. presúva 

 

1. bod č. 3 programu - Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch ZŠ 

s MŠ Senohrad na najbližšie zasadnutie OZ 

 

D. ukladá 

1. Komisii výstavby a verejného poriadku prejednať Žiadosť Ing. Zdenka Mazúra 

a manželky Márii, Senohrad 47 priamo na mieste, T: 31.03.2021 

2. Komisii výstavby a verejného poriadku prejednať žiadosť Lukáša Matejku, 

Senohrad 294 o odkúpenie obecného pozemku v KÚ Senohrad, parc.č. 4876/6 

priamo na mieste, T: 31.3.2021  

 

E. ruší 

1. Kritériá na prideľovanie nájomných bytov pre oprávnených žiadateľov schválené 

uznesením č. 8/2011 z 20.10.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


