Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Solčianky,
konaného dňa 22.04.2021, o 18:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní poslanci : Vlasta Božiková, Daniela Galatová, Miloš Lúchava,
Monika Pokrývková – príchod 18:30 hod
Ospravedlnený:
Ďalší prítomní:

Peter Zaťko
Juraj Krištof, starosta obce
Ing. arch. Oto Hodál, hlavný kontrolór obce

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Prerokovanie žiadosti o zámenu časti pozemkov.
Rôzne
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Juraj Krištof otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva a privítal všetkých
prítomných. Na rokovanie boli pozvaní všetci poslanci Obecného zastupiteľstva Obce
Solčianky písomnou pozvánkou s označením dňa, miesta a hodiny programu rokovania.
Starosta obce skonštatoval, že poslankyňa Monika Pokrývková nahlásila neskorší príchod
a poslanec Peter Zaťko sa ospravedlnil, ale keďže počet prítomných poslancov je 3 čo tvorí
nadpolovičnú väčšinu a tak obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu 2. Schválenie programu
Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k programu rokovania obecného
zastupiteľstva.
Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie programu rokovania. Starosta dal hlasovať
o programe rokovania.
Uznesenie č. 7 /2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p
Schvaľuje:
program rokovania tak ako bol navrhnutý.

1

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

3
0
0
0
2

Uznesenie č. 7/2021 bolo prijaté.
Schválený program rokovania:
PROGRAM :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Prerokovanie žiadosti o zámenu časti pozemkov.
Rôzne
Záver

K bodu 3.
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil poslancov:
Návrhová komisia: Miloš Lúchava, Daniela Galatová
Uznesenie č. 8/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade so § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Volí:
Návrhovú komisiu v zložení: Miloš Lúchava, Daniela Galatová
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

3
0
0
0
2

Uznesenie č. 8/2021 bolo prijaté
K bodu 4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola starostom určená poslankyňa :Vlasta Božiková
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov : Miloš Lúchava,
Daniela Galatová
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Uznesenie č.9/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade so § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie:
že za overovateľov zápisnice boli starostom určení poslanci:
Miloš Lúchava Daniela Galatová
a za zapisovateľku poslankyňa : Vlasta Božiková
V čase 18.30 sa dostavila na rokovanie obecného zastupiteľstva aj poslankyňa Monika
Pokrývková.
K bodu 5.
Prerokovanie žiadosti o zámenu časti pozemkov.
Starosta obce predložil poslancom návrh žiadosti o zámenu časti pozemkov parcely č 49
a 409/3, ktorých vlastníkmi sú Mgr. Ivana Tarinová a Ing. Peter Hrnko s obcou Solčianky.
V žiadosti o zámenu časti pozemkov, v zmysle skutkového zamerania od geodeta p. Šimona,
vlastníci parcely 49 a 409/3 žiadajú nasledovne:
Na parcele č. 49 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorej vlastníkmi sú Mgr. Ivana
Tarinová a Ing. Peter Hrnko, by došlo k zámene časti pozemkov o výmere 4 m2 a 6 m2
v prospech obce.
Na parcele č. 409/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorej vlastníkmi sú Mgr.
Ivana Tarinová a Ing. Peter Hrnko, by došlo k zámene časti pozemku o výmere 15 m2
v prospech obce.
Na parcele č. 48, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorej vlastníkom je obec
Solčianky, by došlo k zámene časti pozemku o výmere 21 m2 v prospech Mgr. Ivana
Tarinová a Ing. Peter Hrnko.
Celkovo by došlo k zámene časti pozemkov o výmere 25 m2 ku 21 m 2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, v prospech obce Solčianky.
Uznesenie č. 10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade s § 11 ods.4 písmeno a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Súhlasí:
a) v plnom rozsahu so zámenou časti pozemkov, tak ako bolo uvedené v žiadosti a v
zmysle predloženého skutkového zamerania od geodeta p. Šimona nasledovne:
Na parcele č. 49 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorej vlastníkmi sú Mgr. Ivana
Tarinová a Ing. Peter Hrnko, by došlo k zámene časti pozemkov o výmere 4 m2 a 6 m2
v prospech obce.
Na parcele č. 409/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorej vlastníkmi sú Mgr.
Ivana Tarinová a Ing. Peter Hrnko, by došlo k zámene časti pozemku o výmere 15 m2
v prospech obce.
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Na parcele č. 48, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorej vlastníkom je obec
Solčianky, by došlo k zámene časti pozemku o výmere 21 m2 v prospech Mgr. Ivana
Tarinová a Ing. Peter Hrnko
b) že všetky náklady spojené so zámenou časti pozemkov bude v plnom rozsahu
hradiť žiadateľ.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

4
0
0
0
1

Uznesenie č. 10/2021 bolo prijaté
K bodu 6 Rôzne:
K bodu Rôzne nemali poslanci žiadne ďalšie pripomienky.
K bodu 7 Záver
Po prerokovaní posledného bodu programu starosta obce Juraj Krištof poďakoval všetkým za
účasť a rokovanie ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:10 hod.

Dňa: 22.04.2021
Zapísala:
Vlasta Božiková

.......................................

Dňa: 22.04.2021
Overili:
Daniela Galatová ..........................................
Miloš Lúchava ...........................................

Juraj K r i š t o f
starosta obce
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