
U z n e s e n i e 

zo  XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malé Kršteňany, konaného 

 dňa 22. marca 2018 o 18.00 hod. v Dome kultúry Malé Kršteňany 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

     

 
Obecné zastupiteľstvo obce Malé Kršteňany: 

 

XIV./1. Berie na vedomie: 

a) Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia a o činnosti poslancov 

z pracovných stretnutí 

b) Plnenie rozpočtu obce Malé Kršteňany za rok 2017 

c) Upozornenie prokurátora a vydáva VZN o organizácii miestneho referenda s poukazom 

na ustanovenie § 11 a ods. 9 zákona o obecnom zriadení 

d) Vystúpenie starostu obce k aktuálnym otázkam 

 

 

 

XIV./2./ Schvaľuje:  

a) Program XIV. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malé Kršteňany  

hlasovanie: za:      Jozef Dubina   proti: -    zdržal sa:   - 

                                  Miroslav Kopál 

                                  Eva Mešinová 

                                  Martina Rizikyová 

                                  Magdaléna Staňová 

 

 

b) Navrhovú komisiu v zložení: p. Miroslav Kopál., p. Martina Rizikyová. 

 

hlasovanie: za:      Jozef Dubina   proti: -      zdržal sa:   1 

                                  Eva Mešinová 

                                  Martina Rizikyová  

                                  Magdaléna Staňová 

 

hlasovanie: za:      Jozef Dubina   proti: -    zdržal sa:   1 

                                  Miroslav Kopál 

                                  Eva Mešinová 

                                 Magdaléna Staňová 

 

 

 

 

 

 

 



 

c) VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Malé Kršteňany.  

hlasovanie: za: Jozef Dubina      proti:  -  zdržal sa:   - 

                                   Miroslav Kopál 

                                   Eva Mešinová 

                                   Martina Rizikyová 

                                   Magdaléna Staňová 

 

   

d) Smernicu o pravidlách rozpočtového hospodárenia 

 

 

hlasovanie: za: Jozef Dubina    proti:    -  zdržal sa:  - 

                                    Miroslav Kopál 

                                    Eva Mešinová 

                                    Martina Rizikyová 

                                    Magdaléna Staňová 

 

 

 

e) Zámenu  časti  nehnuteľností: 

- zapísaných v Okresnom úrade Partizánske, Katastrálny odbor, pre k. ú. Malé 

Kršteňany na LV č. 321, ktoré boli oddelené z pôvodných parciel č. 763/1 a č. 1676/1 

a to na základe GP č. 50940759-94/2017 zo dňa 13.2.2018: 

- novovytvorená parcela č. 763/26 – ostatná plocha o výmere 367 m2, 

- novovytvorená parcela č. 1676/17 – zastavaná plocha o výmere 3 m2, 

ktorých výlučným vlastníkom (v 1/1-ine) je obec Malé Kršteňany 

                   za nehnuteľnosti 

- zapísané v Okresnom úrade Partizánske, Katastrálny odbor, pre k. ú. Malé 

Kršteňany na LV č. 343, ktoré boli oddelené z pôvodných parciel č. 763/16, č. 

763/17, č. 763/18 a č. 763/19 a to na základe GP č. 50940759-94/2017 zo dňa 

13.2.2018: 

- novovytvorená parcela č. 763/27 – záhrada o výmere 99 m2, 

- novovytvorená parcela č. 763/28 – zastavané plochy o výmere 171 m2, 

- novovytvorená parcela č. 763/29 – ostatná plocha o výmere 100 m2. 

ktorej bezpodielovými spoluvlastníkmi (v 1/1-ine) sú pán Peter Martinkovič, rod. 

Martinkovič, nar. dňa 10.12.1953, trvale bytom 958 03  Malé Kršteňany 205, občan 

SR a manželka Gabriela Martinkovičová, rod. Marková, nar. dňa 29.6.1953, 958 03  

Malé Kršteňany 205, občan SR 

                a to bez finančného vyrovnania s tým, že trovy spojené s vyhotovením geometrického         

                plánu a zámennej zmluvy znášajú obec Malé Kršteňany v ½-ici a pán Peter  

               Martinkovič s manželkou spolu v ½-ici a trovy spojené s povolením vkladu do katastra  

               nehnuteľností znáša pán Peter Martinkovič s manželkou v 1/1-ine. 

 

Zámena nehnuteľností sa uskutočňuje bez ponukového konania z dôvodu osobitného zreteľa.  

Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že pozemok, ktorý Obec Malé Kršteňany nadobudne 

zámenou od p. Petra Martinkoviča a manželky Gabriely Martinkovičovej už obec užíva a je 

súčasťou verejnej komunikácie, ktorá slúži pre potreby obyvateľov obce.  

 



 

 

hlasovanie: za: Jozef Dubina    proti:    -  zdržal sa:  - 

                                    Miroslav Kopál 

                                    Eva Mešinová 

                                    Martina Rizikyová 

                                    Magdaléna Staňová  

 

 

 

XIV./3./ Doporučuje:  

1. Starostovi obce Jaroslavovi Kopálovi požiadať advokáta JUDr. Petra Lukáčku o 

vypracovanie zámennej zmluvy medzi Obcou Malé Kršteňany, IČO 00 310 735, so 

sídlom 958 03 Malé Kršteňany 105 v zastúpení Jaroslavom Kopálom, starostom obce 

na strane jednej, pánom Petrom Martinkovičom, rod. Martinkovičom, nar. dňa 

10.12.1953, trvale bytom 958 03  Malé Kršteňany 205, občan SR a manželkou 

Gabrielou Martinkovičovou, rod. Markovou, nar. dňa 29.6.1953, 958 03  Malé 

Kršteňany 205, občan SR na strane druhej, ktorej predmetom bude zámena: 

a) nehnuteľností zapísaných na LV č. 321 ako:  

- novovytvorená parcela č. 763/26 – ostatná plocha o výmere 367 m2, 

- novovytvorená parcela č. 1676/17 – zastavaná plocha o výmere 3 m2, 

ktoré boli vytvorené GP č. 50940759-94/2017  

ktorých výlučným vlastníkom je Obec Malé Kršteňany, 

b) za nehnuteľnosti zapísané na LV č. 343 ako:  

- novovytvorená parcela č. 763/27 – záhrada o výmere 99 m2, 

- novovytvorená parcela č. 763/28 – zastavané plochy o výmere 171 m2, 

- novovytvorená parcela č. 763/29 – ostatná plocha o výmere 100 m2, 

ktoré boli vytvorené GP č. 50940759-94/2017  

ktorých bezpodielovými spoluvlastníkmi (v 1/1-ine) je pán Peter Martinkovič 

a manželka Gabriela Martinkovičová, 

                 a to bez finančného vyrovnania.  

 

 

XIV./4./ Splnomocňuje: 

1. Starostu Obce Malé Kršteňany Jaroslava Kopála k podpísaniu Zámennej zmluvy medzi 

Obcou Malé Kršteňany na strane jednej a pánom Petrom  Martinkovičom a manželkou 

Gabrielou Martinkovičovou na strane druhej, predmetom ktorej bude zámena: 

a) nehnuteľností zapísaných na LV č. 321 ako:  

- novovytvorená parcela č. 763/26 – ostatná plocha o výmere 367 m2, 

- novovytvorená parcela č. 1676/17 – zastavaná plocha o výmere 3 m2, 

ktorých výlučným vlastníkom je Obec Malé Kršteňany, 

b) za nehnuteľnosti zapísané na LV č. 343 ako:  

- novovytvorená parcela č. 763/27 – záhrada o výmere 99 m2, 

- novovytvorená parcela č. 763/28 – zastavané plochy o výmere 171 m2, 

- novovytvorená parcela č. 763/29 – ostatná plocha o výmere 100 m2, 

ktorých bezpodielovými spoluvlastníkmi (v 1/1-ine) je pán Peter Martinkovič 

a manželka Gabriela Martinkovičová, 

                  a to bez finančného vyrovnania, a súčasne ho splnomocňuje k zastupovaniu obce       

                  v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 



 

 

 

12. Záver:  Starosta obce poďakoval prítomným za účasť  a poprial im ešte pekný zvyšok  

              večera.     

              

   

 

 

 

V Malých Kršteňanoch, dňa 22.03.2018                                             

 

 

 

 

      Jaroslav Kopál  

                                                                                Starosta obce 

 

 

 

 

Zapisovateľka:     Alena Gregorová, pracovníčka Obecného úradu                 

Overovateľ:          Magdaléna Staňová                

 

 

Vyvesené dňa:        23.03.2018           

Zvesené dňa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


