UZNESENIA
Obecného zastupiteľstva obce Michalová
zo zasadnutia dňa 28. októbra 2013
Prítomní poslanci: 8 Timotej Brenkus, Ing. Miloš Dekrét, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika
Goceliaková, Ondrej Košičiar, Mgr. Sylvia Kurtíková, Ing. Jaromír Pôbiš, František Vojtas
Uznesenie č. 63/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
berie na vedomie:
určenie zapisovateľa zápisnice: Jana Herichová
a overovateľov správnosti zápisnice a uznesení OcZ: František Vojtas, Ing. Jaromír Pôbiš
V Michalovej, dňa: 28. októbra 2013

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

Uznesenie č. 64/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Prítomní poslanci: 8: Timotej Brenkus, Ing. Miloš Dekrét, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika
Goceliaková, Ondrej Košičiar, Mgr. Sylvia Kurtíková, Ing. Jaromír Pôbiš, František Vojtas
Hlasovali za: 8 Timotej Brenkus, Ing. Miloš Dekrét, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika
Goceliaková, Ondrej Košičiar, Mgr. Sylvia Kurtíková, Ing. Jaromír Pôbiš, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa: 0
V Michalovej, dňa:

28. októbra 2013

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

Uznesenie č. 65/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
volí
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Erika Goceliaková, Ondrej Košičiar
Prítomní poslanci: 8 Timotej Brenkus, Ing. Miloš Dekrét, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika
Goceliaková, Ondrej Košičiar, Mgr. Sylvia Kurtíková, Ing. Jaromír Pôbiš, František Vojtas
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Hlasovali za: 7 Timotej Brenkus, Ing. Miloš Dekrét, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika
Goceliaková, Mgr. Sylvia Kurtíková, Ing. Jaromír Pôbiš, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa: 1 Ondrej Košičiar
V Michalovej, dňa: 28. októbra 2013

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

Uznesenie č. 66/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
II. konštatuje
že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia OcZ sú splnené,
V Michalovej, dňa: 28. októbra 2013

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

Uznesenie č. 67/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1) Obecné zastupiteľstvo obce Michalová, uznesením č. 54/2013 zo dňa 26.9.2013 schválilo
zámer podľa §9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov nájom pozemku par. KN – C č. 935 o výmere 696 m2 trvalé trávne porasty vedené
na liste vlastníctva č. 500, k. ú. Michalová, na dobu 5 rokov nájomcovi Ide Zajakovej, rodenej
Krettovej, nar.(nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov), bytom Potočná 23,
Michalová, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože prenajímaný pozemok svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s priľahlými pozemkami zastavanými
stavbami vo vlastníctve Idy Zajakovej za cenu 0,02 € za 1 m²,
2) zámer prenajať pozemok vo vlastníctve obce – pozemok, parcela KN – C č. 535 o výmere
696 m2 trvalé trávne porasty vedený na liste vlastníctva č. 500, k. ú. Michalová, nájomcovi:
Ide Zajakovej, rod. Krettovej, bytom Michalová, Potočná 23 za cenu 0,02 € za 1 m² 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 30.9.2013, na
internetovej stráne obce dňa 30.9.2013 a zvesený z úradnej tabule dňa 16.10.2013
a z internetovej stránky dňa 23.10.2013,
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 prenajať,
pozemok, parcela KN – C č. 535 o výmere 696 m2 trvalé trávne porasty, ktorá nehnuteľnosť
je zapísaná na liste vlastníctva č. 500, katastrálne územie Michalová na dobu 5 rokov
nájomcovi Ide Zajakovej, rodenej Krettovej, nar. (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných
údajov), bytom Potočná 23, Michalová za dohodnuté nájomné 0,02 € za 1m² ročne, a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože prenajímaný pozemok svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s priľahlými pozemkami zastavanými stavbami vo
vlastníctve Idy Zajakovej.
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Prítomní poslanci: 8: Timotej Brenkus, Ing. Miloš Dekrét, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika
Goceliaková, Ondrej Košičiar, Mgr. Sylvia Kurtíková, Ing. Jaromír Pôbiš, František Vojtas
Hlasovali za: 8 Timotej Brenkus, Ing. Miloš Dekrét, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika
Goceliaková, Ondrej Košičiar, Mgr. Sylvia Kurtíková, Ing. Jaromír Pôbiš, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa: 0
V Michalovej, dňa:

28. októbra 2013

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

Uznesenie č. 68/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1) obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 55/2013 zo dňa 26.9.2013 schválilo
zámer predať svoj pozemok par. KN – C č. 282 o výmere 161 m2 ostatné plochy, vedený na
liste vlastníctva č. 724, k. ú. Michalová na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 9 ods. 2
písm. a) a b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojení s § 281 až 288 Obchodného zákonníka a zároveň schválilo podmienky
obchodnej verejnej súťaže,
2) Obec Michalová v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejnila zámer predať svoj pozemok par. KN – C č. 282 o výmere 161
m2 ostatné plochy, vedený na liste vlastníctva č. 724, k. ú. Michalová na základe obchodnej
verejnej súťaže na úradnej tabuli obce dňa 30.9.2013 na internetovej stráne obce dňa
30.9.2013 a v regionálnej tlači dňa 8.10.2013,
3) podmienky obchodnej verejnej súťaže boli uverejnené na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verenej súťaže.
II. schvaľuje
na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a podľa § 9
ods.2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemku par. KN – C č. 282 o výmere 161 m2 ostatné plochy,
vedený na liste vlastníctva č. 724, k. ú. Michalová kupujúcim: Jaroslavovi Tisovčíkovi,
rodenému Tisovčíkovi, nar. (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov), bytom Horný
rad č. 20, 976 57 Michalová a manž. Ing. Anne Tisovčíkovej, rod. Uramovej, nar.
(nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov), bytom Horný rad č. 20, 976 57
Michalová, za kúpnu cenu 2,00 €/m2,
Prítomní poslanci: 8: Timotej Brenkus, Ing. Miloš Dekrét, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika
Goceliaková, Ondrej Košičiar, Mgr. Sylvia Kurtíková, Ing. Jaromír Pôbiš, František Vojtas
Hlasovali za: 8 Timotej Brenkus, Ing. Miloš Dekrét, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika
Goceliaková, Ondrej Košičiar, Mgr. Sylvia Kurtíková, Ing. Jaromír Pôbiš, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa: 0
V Michalovej, dňa:

28. októbra 2013

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 69/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1) Obecné zastupiteľstvo obce Michalová, uznesením č. 56/2013 zo dňa 26.9.2013 schválilo
podľa § 9, ods.2 písm. a/ v spojení s podľa §9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať nehnuteľnosť - pozemok par. KN –
C č. 1063/1 o výmere 172 m2 záhrada, vedený na liste vlastníctva č. 724, k. ú. Michalová
kupujúcemu Františkovi Kostkovi, nar. (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov),
bytom Michalová, Hrádza 132 za cenu 1,86 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorým je skutočnosť, že predávaný pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
žiadateľa, ktorých predpoklad užívania je obmedzený výlučne len žiadateľom z dôvodu
prístupu,
2) zámer previesť pozemok par. KN – C č. 1063/1 o výmere 172 m2 záhrada, vedený na liste
vlastníctva č. 724, k. ú. Michalová z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na
úradnej tabuli obce dňa 30.9.2013, na internetovej stránke obce dňa 30.9.2013 a zvesený
z úradnej tabule dňa 16.10.2013 a z internetovej stránky dňa 23.10.2013
II. rozhodlo
podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva
predať pozemok par. KN – C č. 1063/1 o výmere 172 m2 záhrada, vedený na liste vlastníctva
č. 724, k. ú. Michalová kupujúcemu Františkovi Kostkovi, rodenému Kostkovi, nar.
(nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov), bytom Hrádza č. 132, 976 57 Michalová
za dohodnutú kúpnu cenu 1,86 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je
skutočnosť, že predávaný pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa,
ktorých predpoklad užívania je obmedzený výlučne len žiadateľom z dôvodu prístupu
k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve
Prítomní poslanci: 8: Timotej Brenkus, Ing. Miloš Dekrét, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika
Goceliaková, Ondrej Košičiar, Mgr. Sylvia Kurtíková, Ing. Jaromír Pôbiš, František Vojtas
Hlasovali za: 8 Timotej Brenkus, Ing. Miloš Dekrét, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika
Goceliaková, Ondrej Košičiar, Mgr. Sylvia Kurtíková, Ing. Jaromír Pôbiš, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa: 0
V Michalovej, dňa:

28. októbra 2013

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

Uznesenie č. 70/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1) Obecné zastupiteľstvo obce Michalová, uznesením č. 57/2013 zo dňa 26.9.2013 schválilo
zámer podľa §9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenajať časť pozemku par. KN – C č. 1311 o výmere 10 m2 zastavané plochy
a nádvoria, nachádzajúci sa v areáli Materskej školy, ktorá nehnuteľnosť je vedená na liste
vlastníctva č. 500, k. ú. Michalová, na dobu 5 rokov nájomcovi Pavol Hajduk, rod. Hajduk,
bytom Hrádza 40, Michalová, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je
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vybudovanie detskej preliezačky pre deti MŠ v areáli školy a po ukončení nájmu detská
preliezačka sa stane majetkom obce za cenu 1 € ročne.
2) zámer prenajať časť pozemku par. KN – C č. 1311 o výmere 10 m2 zastavané plochy
a nádvoria, nachádzajúci sa v areáli Materskej školy, ktorá nehnuteľnosť je zapísaná na liste
vlastníctva č. 500, katastrálne územie Michalová 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 30.9.2013, na internetovej stránke obce dňa
30.9.2013 a zvesený z úradnej tabule dňa 16.10.2013 a z internetovej stránky dňa 23.10.2013,
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 prenajať časť
pozemku par. KN – C č. 1311 o výmere 10 m2 zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa
v areáli Materskej školy, ktorá nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 500, katastrálne
územie Michalová na dobu 5 rokov nájomcovi Pavlovi Hajdukovi, nar. (nezverejnené
z dôvodu ochrany osobných údajov), bytom Michalová, Hrádza č. 40 za dohodnuté nájomné 1
€ ročne, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vybudovanie detskej
preliezačky pre deti MŠ v areáli školy a po ukončení nájmu detská preliezačka sa stane
majetkom obce.
Prítomní poslanci: 8: Timotej Brenkus, Ing. Miloš Dekrét, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika
Goceliaková, Ondrej Košičiar, Mgr. Sylvia Kurtíková, Ing. Jaromír Pôbiš, František Vojtas
Hlasovali za: 8 Timotej Brenkus, Ing. Miloš Dekrét, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika
Goceliaková, Ondrej Košičiar, Mgr. Sylvia Kurtíková, Ing. Jaromír Pôbiš, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa: 0
V Michalovej, dňa:

28. októbra 2013

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

Uznesenie č. 71/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
I. konštatuje, že
1) Obecné zastupiteľstvo obce Michalová, uznesením č. 58/2013 zo dňa 26.9.2013 schválilo
zámer podľa § 9 ods. 2, písm. a/ a v spojení § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenechať majetok obce do nájmu a to:
nebytové priestory o výmere 6 m2, nachádzajúce sa v budove Kultúrneho domu v Michalovej,
súpisné číslo 19, vedené na liste vlastníctva 500, k.ú. Michalová, na dobu 12 rokov,
nájomcovi: Flexicomm, s.r.o. Prachatická 1798/19 Zvolen za cenu 40 € mesačne za každé
miesto, a to z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je prevádzkovanie zariadenia na šírenie
signálu elektronickej komunikácie v celej obci
2) zámer prenajať nebytové priestory o výmere 6 m², nachádzajúce sa v budove Kultúrneho
domu v Michalovej, súpisné číslo 19, vedené na liste vlastníctva 500, k.ú. Michalová, na dobu
12 rokov, za cenu prenájmu 40 € mesačne za každé miesto nájomcovi: Flexicomm, s.r.o.
Prachatická 1798/19 Zvolen 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
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úradnej tabuli obce dňa 30.9.2013, na internetovej stráne obce dňa 30.9.2013. a zvesený
z úradnej tabule dňa 16.10.2013 a z internetovej stránky dňa 23.10.2013
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 prenajať
nebytové priestory o výmere 6 m2, nachádzajúce sa v budove Kultúrneho domu v Michalovej,
súpisné číslo 19, vedené na liste vlastníctva 500, k.ú. Michalová, na dobu 12 rokov,
nájomcovi: Flexicomm, s.r.o. Prachatická 1798/19 Zvolen za dohodnuté nájomné 40 €
mesačne za každé miesto, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je
prevádzkovanie zariadenia na šírenie signálu elektronickej komunikácie v celej obci
Prítomní poslanci: 8: Timotej Brenkus, Ing. Miloš Dekrét, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika
Goceliaková, Ondrej Košičiar, Mgr. Sylvia Kurtíková, Ing. Jaromír Pôbiš, František Vojtas
Hlasovali za: 8 Timotej Brenkus, Ing. Miloš Dekrét, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika
Goceliaková, Ondrej Košičiar, Mgr. Sylvia Kurtíková, Ing. Jaromír Pôbiš, František Vojtas
proti: 0
zdržal sa: 0
V Michalovej, dňa:

28. októbra 2013

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

Uznesenie č. 72/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
berie na vedomie
súhlas so zapojením obce Michalová do projektu „Intenzifikácia a rozšírenie separácie
komunálneho odpadu Zduženia obcí Ekológ
V Michalovej, dňa: 28. októbra 2013

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

Uznesenie č. 73/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
berie na vedomie
informácie starostky obce Ing. Terézie Tisovčíkovej

V Michalovej, dňa: 28. októbra 2013

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce
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Uznesenie č. 74/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
berie na vedomie
diskusné príspevky:
poslancov obecného zastupiteľstva obce Michalová:, Ing. Eriky Goceliakovej, Mgr. Jána
Dianiša, Ing. Miloša Dekréta
občanov obce: Ľubice Pančíkovej
vyjadrenia starostky obce k diskusii poslancov obecného zastupiteľstva a občianky obce
V Michalovej, dňa: 28. októbra 2013

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

V Michalovej, dňa 5. novembra 2013

_______________________
Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

______________________
overovateľ I.
František Vojtas

_______________________
overovateľ II.
Ing. Jaromír Pôbiš
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