
Uznesenia  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nechvalová Polianka,  

konaného dňa 22.11.2021   

          ______________________________________________________________________ 

 

  

Uznesenie č. 6/2021 

zo zasadania obecného zastupiteľstva v Nechvalovej Polianke 

uskutočneného dňa 22.11.2021 

Obecné  zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

A . Berie na vedomie  

1. Kontrolu plnenia uznesení, ktoré sú splnené alebo sú priebežne v plnení. 

B. Konštatuje, že: 

      1.  sú prítomní 5 poslanci a zastupiteľstvo je uznášania schopné 

 

C. Volí  

Návrhovú komisiu v zložení: Katana Alexander – predseda 

Mačička Emil – člen 

Zvoč Vladimír - člen 

 

 

D. Schvaľuje  

Program rokovania Obecného zastupiteľstva v Nechvalovej Polianke: 

1. Otvorenie 

                   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                   3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Schválenie prebytočného majetku 

  5. Zámer predaja podľa osobitného zreteľa - schválenie  

6. Rôzne 

  7. Záver 

 

Hlasovanie:     

  

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

V Nechvalovej Polianke, 23.11.2021 

        

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

        Vladimír Megela 
               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uznesenie č. 7/2021 

zo zasadania obecného zastupiteľstva v Nechvalovej Polianke 

uskutočneného dňa 22.11.2021 

Obecné  zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

prebytočná majetok obce, a to parcela E KN 269, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 985 m² , k.ú. 

Nechvalová Polianka, evidovanej na LV 660 v podiele 4/10 vo vlastníctve obce. 

 

 

Hlasovanie:     

  

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

V Nechvalovej Polianke, 23.11.2021 

        

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

        Vladimír Megela 
               starosta obce 

 

 

 

 
 

 

Uznesenie č. 8/2021 

zo zasadania obecného zastupiteľstva v Nechvalovej Polianke 

uskutočneného dňa 22.11.2021 

Obecné  zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

zámer predaja majetku obce Nechválova Polianka 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Obec Nechválova Polianka so sídlom Obecný úrad Nechválova Polianka č.41 v zmysle § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva v Nechválovej Polianke č. 08/2021 zo dňa 22.11.2021 týmto zverejňuje zámer predaja 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

Obec Nechválova Polianka má zámer predať nehnuteľný majetok a to: 

 parcela č. E KN 269, druh pozemku záhrada,  o výmere 985 m², kat.úz. Nechválova Polianka, 

evidované na LV č.660 v podiele 4/10.  

Cena určená znaleckým posudkom číslo 121/2021 vyhotovený Ing. Petrom Štenkom bola stanovená na 

sumu: 1469,62 EUR (slovom: tisícštyristošesťdesiatdeväť eur a šesťdesiatdva centov). Poslanci Obecného 



zastupiteľstva odhlasovali kúpnu cenu na sumu: 1970 EUR (slovom: tisícdeväťstosedemdesiat EUR), čo 

je jednotková cena 5 €/1 m². 

 

Kupujúcim bude: Marta Hertelyová rod. Suchá, Červený Kláštor 19, 059 06. 

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Nechválova Polianka považuje: 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že Marta Hertelyová rod. Suchá je vlastníčkou stavby 

rodinného domu s.č.88, ktorý je postavený na dotknutej parcele E KN 269 (C KN 134).  

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a samotný zámer schválilo Obecné zastupiteľstvo obce 

Nechválova Polianka na zasadnutí OZ dňa 22. novembra 2021 uznesením č. 08/2021.   

Na základe spracovaných podkladov bude vyhotovená kúpna zmluva a predložená na schválenie 

3/5-ou väčšinou všetkých poslancov OZ Nechválova Polianka na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

Doba zverejnenia:  23.11.2021  -  08.12.2021 

Spôsob zverejnenia: webové sídlo obce:  www.nechvalova-polianka.estranky.sk a úradná tabuľa obce 

Nechválova Polianka.  

 

 

Hlasovanie:     

  

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

V Nechvalovej Polianke, 23.11.2021 

        

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

        Vladimír Megela 
               starosta obce 

 

 

http://www.nechvalova-polianka.estranky.sk/

