Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Michalová
konaného dňa 22. mája 2017

Uznesenie č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
určuje
a) Janu Herichovú za zapisovateľku zápisnice
b) Mgr. Jána Dianiša a Ing. Ivana Kokavca za overovateľov zápisnice.

Uznesenie č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
schvaľuje
a) doplnenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Michalová o bod 12A Návrh
na bezodplatný prevod pozemkov
b) program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Michalová
Prítomní poslanci: 6 Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec, Ladislav
Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas,
Hlasovali za: 6 Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec, Ladislav
Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas,
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
volí
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Erika Goceliaková a František Vojtas
Prítomní poslanci: 6 Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec, Ladislav
Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas,
Hlasovali za: 6 Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec, Ladislav
Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas,
proti: 0
zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 34/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce
Michalová
II. konštatuje
že prijaté uznesenia zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Michalová, konaných dňa
20.2.2017 a 29.3.2017 sú splnené Uznesenia č. 18/2017 a 19/2017 sú rozpracované, sú
v štádiu plnenia.

Uznesenie č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Michalová za rok 2016

Uznesenie č. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. berie na vedomie
správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce Michalová za rok 2016
II. schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Michalová za rok 2016 „bez výhrad“
III. schvaľuje
použitie zostatku finančných prostriedkov na tvorbu rezervného fondu vo výške 93.494,21
Eur
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 37/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
berie na vedomie
Informácie o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu obce k 31.3.2017
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Uznesenie č. 38/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. berie na vedomie
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 v zmysle vnútorného predpisu č.9/2011
Zásad nakladania s finančnými prostriedkami Obce Michalová podľa prílohy :
Rozpočet:
schválený:
po zmenách:
Bežné príjmy :
468.200,00
470.100,00
Kapitálové príjmy :
0
10.000,00
Finančné príjmové operácie :100.000,00
100.000,00
Príjmy celkom
568.200,00
580.100,00
Bežné výdavky :
424.975,00
426.875,00
Kapitálové výdavky :
133.000,00
143.000,00
Finančné výdavkové operácie : 10.225,00
10.225,00
----------------------------------------------------------------------------------------Výdavky celkom
568.200,00
580.,100,00
Príjmy aj výdavky rozpočtu s zvýšili o 11.900,- Eur, rozpočet obce zostal vyrovnaný
II. berie na vedomie
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017 v zmysle vnútorného predpisu č.9/2011
Zásad nakladania s finančnými prostriedkami Obce Michalová podľa prílohy :
Rozpočet:
schválený:
po zmenách:
Bežné príjmy :
468.200,00
470.100,00
Kapitálové príjmy :
0
10.000,00
Finančné príjmové operácie :100.000,00
100.000,00
Príjmy celkom
568.200,00
580.100,00
Bežné výdavky :
424.975,00
426.875,00
Kapitálové výdavky :
133.000,00
143.000,00
Finančné výdavkové operácie : 10.225,00
10.225,00
----------------------------------------------------------------------------------------Výdavky celkom
568.200,00
580.,100,00
Presunom finančných prostriedkov sa rozpočet obce nezmenil.
III. schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017 v zmysle vnútorného predpisu č.9/2011
Zásad nakladania s finančnými prostriedkami Obce Michalová podľa prílohy :
Rozpočet:
schválený:
po zmenách:
Bežné príjmy :
468.200,00
500.100,00
Kapitálové príjmy :
0
10.000,00
Finančné príjmové operácie :100.000,00
100.000,00
Príjmy celkom
568.200,00
610.100,00
Bežné výdavky :
424.975,00
456.875,00
Kapitálové výdavky :
133.000,00
143.000,00
Finančné výdavkové operácie : 10.225,00
10.225,00
----------------------------------------------------------------------------------------Výdavky celkom
568.200,00
610.,100,00
Príjmy aj výdavky rozpočtu s zvýšili o 30.000,- Eur, rozpočet obce zostal vyrovnaný
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Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec, Ladislav
Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
proti: 1 Ivan Boháčik
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 39/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michalová na II. polrok 2017
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1) Obecné zastupiteľstvo obce Michalová, uznesením č. 29/2017 zo dňa 29.3.2017 vyhlásilo
majetok obce - pozemok parc KN-C č. 1535 o výmere 2.581 m2 záhrady za prebytočný a
podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov schválilo zámer prenechať majetok obce do nájmu – pozemok parc. KN-C č.
1535 o výmere 2.581 m2 záhrady vedené na liste vlastníctva č. 500, k. ú. Michalová, na dobu
určitú a to: od 15.4.2017 do 30.11.2019 nájomcovi Spojená škola Pohronská Polhora, Hlavná
1, 976 56 Pohronská Polhora, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože
prenajímaný pozemok svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s priľahlými
pozemkami využívanými Spojenou školou a škola má zámer ho využívať na výchovnovzdelávaciu činnosť v oblasti sveta práce a ochrany životného prostredia za cenu 1 € ročne.
2) zámer prenechať majetok obce do nájmu – pozemok parc. KN-C č. 1535 o výmere 2.581
m2 záhrady vedené na liste vlastníctva č. 500, k. ú. Michalová, na dobu určitú a to: od
15.4.2017 do 30.11.2019 nájomcovi Spojená škola Pohronská Polhora, Hlavná 1, 976 56
Pohronská Polhora a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej
tabuli obce dňa 27.4.2017, na internetovej stránke obce dňa 28.4.2017 a zvesený z úradnej
tabule dňa 14.5.2017 a z internetovej stránky dňa: 14.5.2017
II. rozhodlo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva prenechať
majetok obce do nájmu – pozemok parc. KN-C č. 1535 o výmere 2.581 m2 záhrady vedené
na liste vlastníctva č. 500, k. ú. Michalová, na dobu neurčitú, nájomcovi Spojená škola
Pohronská Polhora, Hlavná 1, 976 56 Pohronská Polhora a to z dôvodu hodného
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osobitného zreteľa, pretože prenajímaný pozemok svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok s priľahlými pozemkami využívanými Spojenou školou a škola má zámer
ho využívať na výchovno-vzdelávaciu činnosť v oblasti sveta práce a ochrany životného
prostredia za cenu 1,20 € ročne.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 41/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1) obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2) obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc. č. 823 o výmere 334 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500
k.ú. Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 334 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Klára Zajaková, Potočná 57, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške
0,02 €/1 m2 ročne, t. j. 6,68 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že nájomca sa
o pozemok už dlhšiu dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
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Uznesenie č. 42/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. k o n š t a t u j e , ž e
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc. č. 817 o výmere 293 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500
k.ú. Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 293 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Dušan Kochan, Potočná 59, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške
0,02 €/1 m2 ročne, t. j. 5,86 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet nájmu
bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o pozemok už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 43/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. k o n š t a t u j e , ž e
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
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pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 322 o výmere 148 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500 k.ú.
Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 148 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Ružena Gajdová, Hrable 44, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške
0,02 €/1 m2 ročne, t. j. 2,96 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet nájmu
bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o pozemok už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 44/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. k o n š t a t u j e , ž e
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
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poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 327 o výmere 768 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500 k.ú.
Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 768 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Anna Vranaiová , Hrable 45, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške
0,02 €/1 m2 ročne, t. j.15,36 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet nájmu
bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o pozemok už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 45/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. k o n š t a t u j e , ž e
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1231 o výmere 610 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500
k.ú. Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 610 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Danka Uhrinová, Hrádza 24, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške
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0,02 €/1 m2 ročne, t.j. 12,20 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet nájmu
bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o pozemok už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1217 o výmere 53 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500 k.ú.
Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 53 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Dušan Zajak, Hrádza 34, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,02
€/1 m2 ročne, t.j. 1,06 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet nájmu
bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o pozemok už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
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zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 47/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1195 o výmere 96 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500 k.ú.
Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 96 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
PhDr. Janka Lasicová, Radvanská 4, 974 01 Banská Bystrica, na dobu neurčitú, za
nájomné vo výške 0,02 €/1 m2 ročne, t.j. 1,92 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že
predmet nájmu bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa
o pozemok už dlhšiu dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas

Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 48/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
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I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1461 o výmere 41 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500 k.ú.
Michalová, obec Michalová
parcela KN-C parc.č. 1462 o výmere 359 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500
k.ú. Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaných vyššie uvedených poľnohospodárskych pozemkov je 400 m 2.
Vyššie uvedené pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Michalová, ktorých výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Ľubomír Mikloško, Hrádza 74, 976 57 Michalová za nájomné, na dobu neurčitú, za
nájomné vo výške 0,02 €/1 m2 ročne, t. j. 8 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že
predmet nájmu bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o ne už
dlhšiu dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 49/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
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poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1463 o výmere 432 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500
k.ú. Michalová, obec Michalová
parcela KN-C parc.č. 1464 o výmere 51m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500 k.ú.
Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaných vyššie uvedených poľnohospodárskych pozemkov je 483 2.
Vyššie uvedené pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Michalová, ktorých výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Anna Švantnerová, Hrádza 75, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné vo
výške 0,02 €/1 m2 ročne, t. j. 9,66 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet
nájmu bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o ne už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat

Uznesenie č. 50/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
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poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1470 o výmere 447 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500
k.ú. Michalová, obec Michalová
parcela KN-C parc.č. 1471 o výmere 65 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500
k.ú. Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaných vyššie uvedených poľnohospodárskych pozemkov je
512m 2. Vyššie uvedené pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Michalová, ktorých
výlučným vlastníkom je obec Michalová a ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 500
nájomcovi : Pavol Černák, Hrádza 78, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné
vo výške 0,02 €/1 m2 ročne, t. j. 10,24 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet
nájmu bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o ne už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat

Uznesenie č. 51/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1134/2 o výmere 34 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500
k.ú. Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 34 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
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vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Ondrej Račák, Hrádza 88, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,02
€/1 m2 ročne, t.j. 0,68 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet nájmu
bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o pozemok už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 52/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1133 o výmere 115 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500
k.ú. Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 115 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Ivan Erčey, Hrádza 90, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,02
€/1 m2 ročne, t.j. 2,30 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet nájmu
bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o pozemok už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
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Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 53/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stráne
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1125 o výmere 334 m2, druh pozemku záhrady, druh pozemku záhrady,
vedená na LV č. 500 k.ú. Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 334 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Božena Ružičková, Hrádza 92, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške
0,02 €/1 m2 ročne, t.j. 6,68 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet nájmu
bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o pozemok už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 54/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
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I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej strákne
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1493 o výmere 608 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500
k.ú. Michalová, obec Michalová
parcela KN-C parc.č. 1496 o výmere 27 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
vedená na LV č. 500 k.ú. Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaných vyššie uvedených poľnohospodárskych pozemkov je 635 m2.
Vyššie uvedené pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Michalová, ktorých výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Karolína Kubašiaková, Hrádza 93, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné vo
výške 0,02 €/1 m2 ročne, t. j. 12,7 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet
nájmu bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o ne už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 55/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
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2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1119 o výmere 96 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500 k.ú.
Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 96 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Bohumír Štefík, Andrusovova 1, 851 10 Bratislava, na dobu neurčitú, za nájomné vo
výške 0,02 €/1 m2 ročne, t.j. 1,92 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet
nájmu bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o pozemok už
dlhšiu dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 56/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
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neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1116 o výmere 243 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500
k.ú. Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 243 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Daniel Vlček, Hrádza 96, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,02
€/1 m2 ročne, t.j. 4,68 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet nájmu
bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o pozemok už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 57/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1111 o výmere 699 m2, druh pozemku trvale trávne porasty, vedená
na LV č. 500 k.ú. Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 699 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Oľga Valigurová, Hrádza 98, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške
0,02 €/1 m2 ročne, t.j. 13,98 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet nájmu
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bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o pozemok už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 58/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1476 o výmere 95 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
vedená na LV č. 500 k.ú. Michalová, obec Michalová
parcela KN-C parc.č. 1477 o výmere 608 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500
k.ú. Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaných vyššie uvedených poľnohospodárskych pozemkov je 635m 2.
Vyššie uvedené pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Michalová, ktorých výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Anna Becková, Podjavorinskej 3384/5, 058 01 Poprad 93, na dobu neurčitú, za nájomné
vo výške 0,02€/1 m2 ročne, t. j. 11,44 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet
nájmu bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o ne už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
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zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 59/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1108 o výmere 707 m2, druh pozemku trvale trávne porasty, vedená
na LV č. 500 k.ú. Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 707 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Miroslav Boháčik, Hrádza 100, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške
0,02 €/1 m2 ročne, t.j. 14,14 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet nájmu
bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o pozemok už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár .
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 60/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
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územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stráne
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1515 o výmere 356 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500
k.ú. Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 356 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Elena Kokavcová, Hrádza 101, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške
0,02 €/1 m2 ročne, t.j. 7,12 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet nájmu
bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o pozemok už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 61/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
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II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1084 o výmere 236 m2, druh pozemku trvale trávne porasty, vedená
na LV č. 500 k.ú. Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 236 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Ľuboš Hanuska, Hrádza 138, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške
0,02€/1 m2 ročne, t.j. 4,72 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet nájmu
bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o pozemok už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 62/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
I. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1126 o výmere 223 m2, druh pozemku záhrady, vedená na LV č. 500
k.ú. Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 223 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
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vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Ján Kostka, Hrádza 91, 976 57 Michalová, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,02
€/1 m2 ročne, t.j. 4,46 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet nájmu
bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o pozemok už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 63/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1)obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 66/2016 zo dňa 13.12.2016 schválilo
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať pozemky zapísané na LV č. 500, obec Michalová, katastrálne
územie Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť že uvedené
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve užívateľov na dobu určitú - 2
roky .
2)obec Michalová v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnila zámer prenechania nehnuteľného majetku obce –
poľnohospodárske pozemky uvedeného v bode I. ods. 1 tohto uznesenia do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2016, na internetovej stránke
obce dňa 30.12.2016.
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 1 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nájom nižšie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
parcela KN-C parc.č. 1081 o výmere 181 m2, druh pozemku záhrady, vedená
na LV č. 500 k.ú. Michalová, obec Michalová
Celková výmera prenajímaného vyššie uvedeného poľnohospodárskeho pozemku je 181 m2.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza v katastrálnom území Michalová, ktorého výlučným
vlastníkom je obec Michalová a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 500 nájomcovi :
Jaroslav Slovák, Šárka 3332/42, 796 01 Prostějov, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške
0,02 €/1 m2 ročne, t.j. 3,62 €. Dôvod hodného osobitného zreteľa je, že predmet nájmu
bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve nájomcu, ktorý sa o pozemok už dlhšiu
dobu stará ako riadny hospodár.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
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Hlasovali za: 6 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 1 Dušan Purgat
Uznesenie č. 64/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. vyhlasuje
za prebytočný majetok obce, a to časť pozemku par. KN – C č. 801 o výmere 5000 m2 TTP,
vedený na liste vlastníctva č. 500, k. ú. Michalová
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenechať majetok obce do nájmu - časť pozemku par. KN–C č. 801
o výmere 5000 m2 trvalé trávne porasty, vedené na liste vlastníctva č. 500, k. ú. Michalová, na
dobu neurčitú
nájomcovi: Félix Veverka – IXO, IČO: 3763775, Bány č. 7, 976 56 Pohronská Polhora a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
rozvoj poľnohospodárskej činnosti v obci, využívanie prenajímaného pozemku na
poľnohospodárske účely.
III. u r č u j e
cenu za prenájom 0,02/m2 € ročne.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
Hlasovali za: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 65/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. berie na vedomie
Informáciu starostky obce o snahe majetkovo právneho vysporiadania pozemkov KN-C č.
1733/1 a KN-C 1713/19 pre potreby realizácie projektu „Výstavba rodinných domov –
Hrable I, Hrable II – prístupové komunikácie“ ako projektu vo verejnom záujme.
II. schvaľuje
bezodplatný prevod pozemkov
KN–C 1733/1 o výmere 2228 m2 trvalé trávne porasty
KN–C 1713/19 o výmere 732 m2 trvalé trávne porasty
vedené na liste vlastníctva č. 524, k. ú. Michalová do majetku obce Michalová pre potreby
realizácie projektu „Výstavba rodinných domov – Hrable I, Hrable II – prístupové
komunikácie“, ako projektu vo verejnom záujme.
Prítomní poslanci: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan
Kokavec, Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
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Hlasovali za: 7 Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 66/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
berie na vedomie
informácie starostky obce
V Michalovej, dňa: 22. mája 2017

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

____________________________
Mgr. Ján Dianiš
overovateľ I.

_________________________
Ing. Ivan Kokavec
overovateľ II.
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