
 

UZNESENIE Č. 7/2020 

 

ZO 7. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA SENOHRAD, 

 

ktoré sa konalo dňa 24.09.2020 

 

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

 

na svojom 7. zasadnutí v roku 2020 prerokovalo 

 

A. schvaľuje 

 

1. program zasadnutia OZ 

2. návrhovú komisiu v zložení p. Orem Ján a p. Drozdy Milan 

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

     a prevod obecných pozemkov vo vlastníctve Obce Senohrad: 

Parc. C-KN č. 534/7 kú Senohrad vo výmere 34 m2, zastavané plochy a nádvorie, LV 1 

V prospech kupujúcej a to:  

P. Hriňová  parc. C-KN č. 534/7 kú Senohrad vo výmere 34 m2, zastavané plochy a nádvorie  

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

34 m2, predstavuje sumu 68,-- EUR, slovom šesťdesiatosem 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 kupujúceho a dlhodobo ho užíva. 

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

hradiť v celom rozsahu kupujúci. 

Uznesenie bolo prijaté 3/5 – inovou väčšinou všetkých poslancov OZ 

 

4. úpravy rozpočtu k 30.09.2020 pre Obec Senohrad aj pre  ZŠ s MŠ Senohrad 

 

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

     obecných pozemkov vo vlastníctve Obce Senohrad: 

     Parc. č. E KN 265 kú Senohrad vo výmere 9350 m2, ostatné plochy, LV 1 

     



 

 V prospech kupujúcich na základe GP č. 47 843 632-117/2020 zo dňa 2.7.2020 a to:  

     1. p. Drozdy, a p. Drozdyová, parc. č. C   

     KN 265/3 kú Senohrad vo výmere 75 m2, ostatná plocha parc. č. C KN 265/4 kú Senohrad  

     vo výmere 4,5 m2, ostatná plocha (čo predstavuje podiel ½) 

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

     79,5 m2, predstavuje sumu 159,-- EUR, slovom jedenstopäťdesiatdeväť 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. 

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

 

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

    obecných pozemkov vo vlastníctve Obce Senohrad: 

Parc. č. E KN 265 kú Senohrad vo výmere 9350 m2, ostatné plochy, LV 1 

V prospech kupujúcich na základe GP č. 47 843 632-117/2020 zo dňa 2.7.2020 a to:  

1. p. Matejka, parc. č. C KN 265/4 kú Senohrad vo výmere 4,5 m2, ostatná plocha (čo 

predstavuje podiel ½) 

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

4,5 m2, predstavuje sumu 9,-- EUR, slovom deväť 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. 

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

 

7. opravu priepustu k rodinnému domu p. Vidholdovej  

8. finančnú výpomoc pre obec Senohrad od MF SR vo výške 19 376 € 

9. dofinancovanie strechy na ľudovom dome v sume 8 000 € 

 



 

B. berie na vedomie 

 

1. správu o stave na úseku školstva a pripravenosť ZŠ s MŠ Senohrad na školský rok  

    2020/2021 

2. správu komisie pre výstavbu, sociálne veci a verejný poriadok: 

    - ohľadom odpredaja obecného pozemku pre p. Dolinského a p. Dolinskej  

   - odporúčanie odpredaj pozemku pozemku KN-C č. 534/7 vo výmere 34 m2 p. Hriňovej  

3. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2020 Obce Senohrad a ZŠ s MŠ Senohrad 

4. Správu o činnosti na úseku matriky, evidencie obyvateľstva a sociálneho zabezpečenia  

   a starostlivosti o starších občanov k 22.09.2020 

5. informáciu o výsledku verejnej súťaži na odpredaj CAS 25 – Škoda 706 RTHP, neúspešný.  

   Cenová ponuka 3 500 € 

6. žiadosť o pomoc pri získaní podielu na prístupovej ceste k rodinnému domu p.  

   Okapalovej a odporúčajú aby sa p. Okapalová stretla a dohodla s vlastníkmi parcely 

7. berie na vedomie a súhlasí so žiadosťou o rekonštrukciu rigolu k rodinnému domu  p.  

   Guttenovej so spolufinancovaním žiadateľky v sume 200€. 

8. žiadosť o rekonštrukciu rigolu k rodinnému domu p. Vidholdovej  

 

 

 


