
Uznesenie 

z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malé Kršteňany, konaného 

 dňa 4. októbra 2016 o 18.00 hod. v Dome kultúry Malé Kršteňany 

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

      Obecné zastupiteľstvo obce Malé Kršteňany: 

 

 

        VIII./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 k 30.06.2016 

 

c)   Správu nezávislého auditora OZ Obce Malé Kršteňany o overení účtovnej závierky     

      k 31.12.2015 

 

d)  Správu nezávislého auditora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou     

      pre OZ Obce Malé Kršteňany 

 

e)  Vystúpenie starostu obce k aktuálnym otázkam 

 

  

      VIII./2 Schvaľuje:   

 

a) Program VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malé Kršteňany  

 
               hlasovanie:    za:   Jozef Dubina                  proti:                                zdržal sa:   

                                            Miroslav Kopál 

                                            Eva Mešinová 

                                           Martina Rizikyová 

                                           Magdaléna Staňová 

                                            

 

      b)  Návrhovú 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)     Inventarizačnú komisiu obce Malé Kršteňany v zložení: 

        Predseda komisie: Jaroslav  Kopál – starosta obce 

                       Alena Gregorová – administratívna pracovníčka 

                      Miroslav Kopál – poslanec OZ 

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

       Eva Mešinová 

                                      Martina Rizikyová 

                                      Magdaléna Staňová 

 

 

 

   d)  Zámenu nehnuteľností:  

        - zapisaných v Okresnom úrade Partizánske, Katstrálny odbor, pre k.ú. Malé Kršteňany     

          na LV č.321. ako: 

        -  parcela č. 320/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, ktorej výlučným  

           vlastníkom  ( v 1/1 – ine) je obec Malé Kršteňany za nehnuteľnosť 

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

           na  LV č.4, ako  

          parcela č. 201/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, ktorej podielovými              

         spoluvlastníkmi  (každý v ½ -ici) je p. Ing. Mária Rizikyová, rod. Bajcarová, nar. dňa     

         20.02.1954, trvale bytom 958 03 Malé Kršteňany 130, občan SR a pani Ing. Zuzana    

         Bederková, rod. Rizikyová, nar. dňa 19.11.1975, trvale bytom Na vyhliadke  

         6040/32, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, občan SR, a to s finančným  

         vyrovnaním vo výške 4,- €/m2, teda spolu 112,- € s tým, že trovy spojené s vyhotovením 

         zámennej zmluvy znášajú Obec Malé Kršteňany v ½ ici a obe zamieňajúce spolu v ½ -        

        ici  a trovy spojené s povolením vkladu do katastra nehnuteľností budú znášať obe       

        vymieňajúce, a to každá v ½ -ici. 

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. Ing. Márii Rizikyovej a Ing. Zuzany Bederkovej už obec užíva a je súčasťou 

verejnej komunikácie, ktorá slúži pre potreby obyvateľov obce. 

Nehnuteľnosť, ktorú na základe  tejto zmluvy získajú obe vymieňajúce tvorí okolie ich 

rodinného domu, túto parcelu majú oplotenú a užívali ju už aj ich právny predchodcovia a 

obec túto parcelu nikdy nevyužívala a ani ju nemieni v budúcnosti využívať pre vlastné 

potreby a z tohto dôvodu táto parcela je pre obec nadbytočná a možno ju pokladať za 

dubiózny majetok.                
 

 

           hlasovanie:    za    Jozef Dubina                    :  proti:                      zdržal sa:   

                                        Miroslav Kopál 

                                        Eva Mešinová 

                                        Martina Rizikyová 

                                        Magdaléna Staňová 

            

 

         

                     

                                        



   e) Nájomnú zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Malé Kršteňany a PSÚ  

       Malé Kršteňany   
           
   

 

           hlasovanie:    za:   Jozef Dubina               proti:                        zdržal sa:  

                                        Miroslav Kopál 

                                        Eva Mešinová 

                                        Martina Rizikyová 

                                        Magdaléna Staňová 

 

 

f) Preúčtovanie  z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 do Rezervného fondu Obce  

   Malé Kršteňany  sumu v celkovej  výške 4 791,- € 

 

       hlasovanie:    za:     Jozef Dubina               proti:                           zdržal sa:   

                                       Miroslav Kopál 

                                       Eva Mešinová 

                                       Martina Rizikyová 

                                       Magdaléna Staňová  

 

VIII./3 Doporučuje: 

 

1. Starostovi obce Jaroslavovi Kopálovi požiadať advokáta JUDr. Petra Lukačku 

o vypracovanie zámennej zmluvy medzi Obcou Malé Kršteňany, IČO 00310735, so 

sídlom 958 03 Malé Kršteňany 105 v zastúpení Jaroslavovom Kopálom, starostom 

obce na jednej strane, pani Ing. Máriou Rizikyovou, rod. Bajcarovou, nar. dňa 

20.02.1954, trvale bytom 958 03 Malé Kršteňany č. 130 , občan SR na strane druhej 

a pani Ing. Zuzanou Bederkovou, rod Rizikyovou, nar. Dňa 19.11.1975, trvale 

bytom Na vyhliadke 6040/32, 841 07 Bratislava .- Devínska Nová Ves, občan SR na 

strane tretej, ktorej predmetom bude zámena : 

a) nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 321 ako: parcela č. 320/6 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 52 m2, ktorej výlučným vlastníkom je Obec Malé 

Kršteňany 

b) za nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 4 ako: parcela č. 201/4 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 24 m2, ktorej podielovým spoluvlastníkmi (každý v ½-ici) 

je pani Ing. Mária Rizikyová a pani Ing. Zuzana Bederková, s tým, že 

vymieňajúce zaplatia obci Malé Kršteňany doplatok za rozdiel vo výmere 

vymieňaných parciel vo  výške 4,- €/m2, teda spolu 112,- € 

 

 

         hlasovanie:    za:   Jozef Dubina                    proti:                                zdržal sa:   

                                       Miroslav Kopál 

                                       Eva Mešinová 

                                       Martina Rizikyová 

                                      Magdaléna Staňová  

 

 

 

 

 



VIII./4 Splnomocňuje: 

 

1. Starostu obce Malé Kršteňany Jaroslava Kopála k podpísaniu Zámennej 

zmluvy medzi Obcou Malé Kršteňany na jednej strane, pani Ing. Máriou 

Rizikyovou  na strane druhej a pani Ing. Zuzanou Bederkovou na strane tretej, 

predmetom ktorej bude zámena: 

a) nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 321 ako: parcela č. 320/6 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 52 m2, ktorej výlučným vlastníkom je Obec Malé 

Kršteňany 

b) za nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 4 ako: parcela č. 201/4 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 24 m2, ktorej podielovými spoluvlastníkmi 

(každý v ½-ici) je pani Ing. Mária Rizikyová a pani Ing. Zuzana Bederková, 

s tým, že vymieňajúce zaplatia obci Malé Kršteňany doplatok za rozdiel vo 

výmere vymieňaných parciel vo výške 4,- € m2, teda spolu 112,- € a súčasne 

ho splnomocňuje k zastupovaniu obce v konaní o povolenie vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.   

     
             hlasovanie:    za:   Jozef Dubina                    proti:                          zdržal sa:   

                                          Miroslav Kopál 

                                          Eva Mešinová 

                                          Martina Rizikyová 

                                          Magdaléna Staňová 

 
 

 


