UZNESENIA
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Maškovej
zo dňa 07.10.2016
č. uzn. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo:
A) Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ
2. Pracovný poriadok obce Mašková
B) Schvaľuje
1. Zapisovateľa zápisnice Mgr. Z. Halgašovú a overovateľov zápisnice:
Ing. I. Kubinec, J. Repík
2. Program 13. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Maškovej
3. a) podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,predaj dvoch novovytvorených pozemkov
zameraných geometrickým plánom č. 36624039-131/2016 zo dňa 11.08.2016,
úradne overeným Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom č.
390/2016 zo dňa 16.08.2016, ktorým boli z parc. E-KN č. 273/2 o výmere 2137
m² – orná pôda vo vlastníctve obce Mašková, oddelené novovytvorené
pozemky : parc. C-KN č. 404/8 o výmere 134 m², orná pôda a parc. C-KN č.
411/7 o výmere 11 m² , TTP, ktoré pozemky, tvoria priľahlú plochu
k pozemkom parc. C-KN č. 109 a parc. C-KN č. 110 ako i parc. C-KN č. 108,
zastavanou stavbou – rodinný dom súp. číslo 120, zapísaných na LV č. 72 vo
vlastníctve kupujúcej Mariany Poltárskej, rod. Poltárska a novovytvorené
pozemky svojim využitím tvoria nedeliteľný celok s pozemkami a stavbou RD
vo vlastníctve kupujúcej a pozemky boli právnymi predchodcami kupujúcej
dlhodobo užívané.
b/ predaj pozemku pre kupujúcu:
Mariana Poltárska, rod. Poltárska, Mašková č. 100, občan SR,
4. a) podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, predaj pozemku parc. C-KN č. 297 o výmere 306 m²,
ostatné plochy, ktorý je vo v vlastníctve obce Mašková zapísaný na LV č. 192
k.ú. Mašková a ktorý pozemok, tvorí priľahlú plochu k pozemkom parc. C-KN č.
299/4, parc. C-KN č. 299/5, parc. C-KN č. 299/6, parc. C-KN č. 299/7, ktoré pozemky
sú zastavané stavbami – rodinný dom súp. číslo 61 /parc. C-KN č. 299/4 a 299/5/,
hospodárskymi budovami súp. číslo 142 / parc. C-KN č. 299/6 a 299/7/, zapísaných
na LV č. 21 vo vlastníctve kupujúceho Ing. Petra Halgaša, rod. Halgaš a odkupovaný
pozemok svojim využitím tvorí nedeliteľný celok s pozemkami a stavbami vo
vlastníctve kupujúceho a pozemok bol právnymi predchodcami kupujúceho
dlhodobo užívaný.
b/ predaj pozemku pre kupujúceho:
Ing. Peter Halgaš, rod. Halgaš, Mašková č. 60, občan SR.

5. prenájom pozemkov vo vlastníctve obce pre spoločnosť MKP Development s.r.o., IČO:
47 445 271, so sídlom Devätinova 54, Bratislava – mestská časť Ružinov
6. Zmenu rozpočtu obce k 10.10.2016 rozpočtovým opatrením č. 4/2016
C) Určuje:
1. kúpnu cenu za predávané nehnuteľností pre Mariannu Poltársku vo výške 0,50 €/ 1 m²,
čo je za odpredávanú výmeru 145 m² - kúpna cena 72,50 Eur, (slovom sedemdesiatdva Eur
50/100).
2. kúpnu cenu za predávané nehnuteľností pre Ing. Petra Halgaša vo výške 0,50 € za 1 m²,
čo je za odpredávanú výmeru 306 m² - kúpna cena 153,0 Eur, (slovom jednostopäťdesiat
Eur).
3. cenu za prenájom pozemkov pre spoločnosť MKP Development s.r.o., IČO: 47 445 271
vo výške 200,- Eur do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
D) Ukladá
1. Preveriť a podľa situácie dať opraviť cestu pri domoch s.č. 15 a 16
Zodpovedná: starostka

Termín: október

2. Upozorniť majiteľov psov a dodržiavanie VZN o psoch.
Zodpovedná: starostka
Termín: bezodkladne

V Maškovej, dňa 07.10.2016

Ing. Bronislava Brablecová
starostka obce

