
                                                                            Výpis  

               z uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolník zo dňa 16.05.2022 

                                                                       

 

                                                                                                            V Smolníku dňa 6.6.2022 

   

K bodu č. 7 – Žiadosti a rôzne  

 

Uznesenie č.23/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Smolník : 

1. ruší uznesenie č. 129/2021  zo dňa 18.11.2021  

2. berie na vedomie nasledovné skutočnosti:  

a/ uznesením obecného zastupiteľstva obce Smolník č. 110 zo dňa 30.6.2021  Obecné 

zastupiteľstvo obce Smolník schválilo zámer prevodu  nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve 

obce Smolník, nachádzajúcej sa v obci Smolník, k.ú. Smolník, okres Gelnica, vedený 

Okresným úradom Gelnica, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Smolník, 

predajom a to :   

novovytvorený pozemok o výmere 52 m2, ktorý bude odčlenený z pozemku C KN 334/1 

o celkovej výmere 2977 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie podľa priloženej 

situačnej mapy, ktorý bude vymedzený geometrickým plánom, ktorý na vlastné náklady 

zabezpečia žiadatelia, 

spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t. j. 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, manželom Františkovi Lendackému a Kataríne 

Lendackej, bytom  ..  Smolník .., do ich bezpodielového spoluvlastníctva, za cenu 2,- €/1m2  

 b /uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení zámeru predaja  nehnuteľnosti spôsobom 

podľa §  9a ods.8  písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení bolo  zverejnené 

na úradnej tabuli obce Smolník a na internetovej stránke obce od  4.4.2022. 

3. schvaľuje: 

predaj majetku obce, a to novovytvorený pozemok C KN 334/5 o výmere 52 m2 , ktorý sa 

odčleňuje z pozemku C KN 334/1 o celkovej výmere 2977 m2, druh pozemku – zastavaná 

plocha a nádvorie, nachádzajúceho sa v obci Smolník, k.ú. Smolník, okres Gelnica, vedeného 

Okresným úradom Gelnica na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č.34605045-

90/2021 zo dňa 7.2.2022, vypracovanom Špitzom Rastislavom Geodet Helcmanovce 314, IČO 

34605045, autorizačne overenom Ing. Milanom Kavuličom dňa 10.2.2022 a úradne overenom 

Okresným úradom v Gelnici, katastrálnym odborom,   dňa 21.2.2022, pod číslom 24/2022,    

spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t. j. 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o čom rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že pozemok bude slúžiť k zväčšeniu  malého pozemku, 

ktorý žiadatelia nadobudli kúpou rodinného domu č.s. 312, 

žiadateľom Františkovi Lendackému, rod. .......... nar. ........, r.č........... a Kataríne Lendackej, 

rod. ......., nar. ........, r.č. .........., obaja bytom .... Smolník ..., do bezpodielového spoluvlastníctva 

v celosti, za cenu  2,- €/1 m2. 

Prítomní : Ing. Antonín Cicoň, Ing.Dušan Džurňak, Katarína Lendacká, Mgr.Slávka Mrázová, 

MUDr. Helena Sopková, Mgr.Vanda Winkler, Michal Čermák 

Hlasovanie za : 7 Zdržali sa : 0 Proti : 0     
 

                                                                                                              Radoslav Dlugoš, starosta obce 
 


