
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

Uznesenie č. 1/1/2018 
z 1. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 08. decembra 2018 

 
Schválenie  programu rokovania 1. zasadania obecného zastupiteľstva   
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín schvaľuje program 1. zasadania obecného 
zastupiteľstva:  
 

   

  1.  Schválenie programu rokovania 1. zasadania obecného zastupiteľstva 

  2.  Oboznámenie poslancov obecného zastupiteľstva s Rokovacím poriadkom obecného   

       zastupiteľstva obce Hažlín a zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení     

       n. p.. 

  3.   Prejednanie a schválenie VZN č. 4/2018 o financovaní originálnych kompetencií na  

        úseku školstva 

        4.   Prejednanie a schválenie VZN č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na      

              plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou  Hažlín  

        5.   Prejednanie a schválenie VZN č.6/2018 o  dani z nehnuteľností na kalendárny rok  

             2019 

        6.   Prejednanie a schválenie VZN č.5/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

    a drobné stavebné odpady 

  7.    Prejednanie  rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020, 2021 

  7.1. Odborné stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020  

         a 2021 

  8.   Správa kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za mesiac  

         júl až mesiac november 2018 

  9.   Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2019 

10.   Schválenie 5. úpravy rozpočtu obce na rok 2018 

11.1 Prerokovanie žiadosti a schválenie pridelenia stavebných  parciel CKN č. 1067/1  

         a CKN č. 3909/16 na ulici Majerová 

11.2 Prerokovanie žiadosti a schválenie pridelenia stavebných  parciel CKN č. 1070/1  

         a CKN č. 3909/13 na ulici Majerová 

12.   Rôzne 

13.   Dopyty, interpelácie, vysvetlenia 

14.   Záver 



 
 

 
 
                       
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 14.12.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Peter Dulenčin , PhD. ............................................. 
 
Slávko Kostolník ........................................................... 
 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               8  

Výsledky hlasovania:  Za: 8                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
 

Uznesenie č. 2/1/2018 
z 1. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 08. decembra 2018 

 
 
 
 

Oboznámenie poslancov obecného zastupiteľstva s Rokovacím poriadkom obecného 

zastupiteľstva obce Hažlín a zákonom NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v znení n.p.  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín berie na vedomie informáciu starostu obce Hažlín 

s Rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva obce Hažlín a zákonom NR SR č. 369/1990 
Z.z. o obecnom zriadení v znení n. p. 
 
 
 

 
 
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 14.12.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Peter Dulenčin , PhD. ............................................. 
 
Slávko Kostolník ........................................................... 
 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               8  

Výsledky hlasovania:  Za: 8                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 



 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

 
 

Uznesenie č. 3/1/2018 
z 1. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 08. decembra 2018 

 
 
 

Prejednanie a schválenie VZN č. 4/2018 o financovaní originálnych kompetencií na 

úseku školstva 

 

             Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín schvaľuje VZN č. 4/2018  o financovaní 

originálnych kompetencií na úseku školstva 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 14.12.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Peter Dulenčin , PhD. ............................................. 
 
Slávko Kostolník ........................................................... 
 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               8  

Výsledky hlasovania:  Za: 8                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 



 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

 
 

Uznesenie č. 4/1/2018 
z 1. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 08. decembra 2018 

 
 
 

Prejednanie a schválenie VZN č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou  Hažlín  

 
           Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  VZN č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou  Hažlín  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 14.12.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Peter Dulenčin , PhD. ............................................. 
 
Slávko Kostolník ........................................................... 
 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               8  

Výsledky hlasovania:  Za: 8                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 



                                                                                                                                                               
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

 
 

Uznesenie č. 5/1/2018 
z 1. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 08. decembra 2018 

 
 

Prejednanie a schválenie VZN č.6/2018 o  dani z nehnuteľností na kalendárny  
rok 2019 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje VZN č. 6/2018 o dani z nehnuteľnosti na 
kalendárny rok 2019  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 14.12.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Peter Dulenčin , PhD. ............................................. 
 
Slávko Kostolník ........................................................... 
 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               8  

Výsledky hlasovania:  Za: 8                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 



 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
 

Uznesenie č. 6/1/2018 
z 1. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 08. decembra 2018 

 
 

Prejednanie a schválenie VZN č.5/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 
 
   Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje VZN č. 5/2018  o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
   

 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 14.12.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Peter Dulenčin , PhD. ............................................. 
 
Slávko Kostolník ........................................................... 
 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               8  

Výsledky hlasovania:  Za: 7                            Proti: 0                     Zdržal sa: 1  

 



 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

 
Uznesenie č. 7/1/2018 

z 1. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 08. decembra 2018 
 
 

Prejednanie  rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020, 2021 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-   
 

           Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín  

1. Berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019-
2021 

2. Schvaľuje Návrh rozpočtu obce Hažlín na rok 2019 
3. Berie na vedomie Návrh rozpočtu obce Hažlín na roky 20120 a 2021 

 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 14.12.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Peter Dulenčin , PhD. ............................................. 
 
Slávko Kostolník ........................................................... 
 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               8  

Výsledky hlasovania:  Za: 8                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 



  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
 

Uznesenie č. 7.1/1/2018 
z 1. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 08. decembra 2018 

 
 

 

Odborné stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020  

         a 2021 

 

          Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín  berie na vedomie   stanovisko kontrolóra obce 
k návrhu rozpočtu na rok 2018 a roky 2019 a 2020.   

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 14.12.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Peter Dulenčin , PhD. ............................................. 
 
Slávko Kostolník ........................................................... 
 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               8  

Výsledky hlasovania:  Za: 8                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
  



 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
 

Uznesenie č. 8/1/2018 
z 1. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 08. decembra 2018 

 
 
 

Správa kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za mesiac 

júl až mesiac november 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej 
činnosti kontrolóra obce za mesiac júl až november 2018  

 
 
 

 
 
 
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 14.12.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Peter Dulenčin , PhD. ............................................. 
 
Slávko Kostolník ........................................................... 
 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               8  

Výsledky hlasovania:  Za: 8                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 



Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
 

Uznesenie č. 9/1/2018 
z 1. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 08. decembra 2018 

 
 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín  

1) s ch v a ľ u je 
Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Hažlín na 1. polrok 2019 

 
2) p o v e r u j e 

kontrolóra obce Ing. Pavla Hanušina vykonaním kontrol podľa schváleného plánu 
kontrolnej činnosti.  

 

 

 
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 14.12.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Peter Dulenčin , PhD. ............................................. 
 
Slávko Kostolník ........................................................... 
 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               8  

Výsledky hlasovania:  Za: 8                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 



 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

 
Uznesenie č. 10/1/2018 

z 1. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 08. decembra 2018 
 

 
Úprava rozpočtu č. 5/2018  

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín schvaľuje 5. úpravu rozpočtu Obce Hažlín na rok 

2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 14.12.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Peter Dulenčin , PhD. ............................................. 
 
Slávko Kostolník ........................................................... 
 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               8  

Výsledky hlasovania:  Za: 8                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 



Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 11.1/1/2018 
z 1. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 08. decembra 2018 

 
Prerokovanie žiadosti a schválenie pridelenia stavebných parciel CKN č. 1067/1 
a CKN č. 3909/16 na ulici Majerová 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín :     

a) s c h v a ľ u j e  
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce –  
pozemku parcela reg. C-KN č. 1067/1 TTP vo výmere 497 m2 zapísanej na LV 1114 
a parcela  C-KN č. 3909/16 TTP vo výmere 311 m2 zapísanej na LV č. 2645, kat. územia 
Hažlín, obec Hažlín, okres Bardejov pre kupujúceho Ondreja Furmaneka, rod. Furmanek, 
bytom Hažlín, Hlavná 78/42, 086 14 Hažlín a manželku Evu Furmanekovú rod. Jurková, 
bytom Hažlín Hlavná 78/42, 086 14 Hažlín, spoluvlastnícky podiel 1/1 za kúpnu cenu 9,80 
€/m2, t. j. za predmet prevodu vo výmere  808 m2 v sume 7 918,40 € z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

O zámere previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (uznesenie č. 13/17/2018 zo dňa 
16.02.2018). Zámer predaja bol zverejnený v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce 
a na webovej stránke obce v lehote od 13.04.2018 do 12.05.2018, čím je splnená zákonná 
povinnosť obce zverejniť zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným 
zastupiteľstvom.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa je verejný záujem a záujem obce spočívajúci v zámere 
vytvorenia podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu v obci pre mladé rodiny, ktoré 
požiadali obec o pridelenie stavebného pozemku na výstavbu rodinného domu, ktorý   sa 
nedá dosiahnuť inak, pretože použitie súťažných postupov by mohlo viesť k narušeniu 
alebo k poškodeniu  záujmu obce a dokonca by mohlo byť kontraproduktívne 
a neprimerane  tvrdé a v práve spätnej kúpy a iných vedľajších dojednaní, ktoré obec určuje 
pre uzavretie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku obce do vlastníctva fyzických 
osôb, ktoré majú povahu výhrad a podmienok pripúšťajúcich zánik právneho vzťahu 
založeného kúpnou zmluvou.  

Všetky vecné náklady spojené s prevodom  vlastníckeho práva bude znášať kupujúci.  

b) d o p o r u č u j e 
starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
do 31.03.2018  

c) u r č u j e 
    stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.03.2018 

                       
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 14.12.2018                                                                                                                                           



                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Peter Dulenčin , PhD. ............................................. 
 
Slávko Kostolník ........................................................... 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               8  

Výsledky hlasovania:  Za: 8                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 11.2/1/2018 
z 1. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 08. decembra 2018 

 
Prerokovanie žiadosti a schválenie pridelenia stavebných parciel CKN č. 1070/1 
a CKN č. 3909/13 na ulici Majerová 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín :     

a) s c h v a ľ u j e  
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce –  
parcela reg. C-KN č. 1070/1 TTP vo výmere 531 m2 zapísanej na LV 2646 a parcela  C-
KN č. 3909/13 TTP vo výmere 288 m2 zapísanej na LV č. 1114, kat. územia Hažlín, obec 
Hažlín, okres Bardejov pre kupujúceho Radovana Zajaca, rod. Zajac, bytom Hažlín, 
Hlavná 325/111, 086 14 Hažlín a manželku Miriamu Zajacovú rod. Udičová, bytom Hažlín 
Hlavná 325/111, 086 14 Hažlín, spoluvlastnícky podiel 1/1 za kúpnu cenu 9,80 €/m2, t. j. 
za predmet prevodu vo výmere  819 m2 v sume 8 026,20 € z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa.  

 
O zámere previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (uznesenie č. 13/17/2018 zo dňa 
16.02.2018). Zámer predaja bol zverejnený v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce 
a na webovej stránke obce v lehote od 13.04.2018 do 12.05.2018, čím je splnená zákonná 
povinnosť obce zverejniť zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným 
zastupiteľstvom.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa je verejný záujem a záujem obce spočívajúci v zámere 
vytvorenia podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu v obci pre mladé rodiny, ktoré 
požiadali obec o pridelenie stavebného pozemku na výstavbu rodinného domu, ktorý   sa 
nedá dosiahnuť inak, pretože použitie súťažných postupov by mohlo viesť k narušeniu 
alebo k poškodeniu  záujmu obce a dokonca by mohlo byť kontraproduktívne 
a neprimerane  tvrdé a v práve spätnej kúpy a iných vedľajších dojednaní, ktoré obec určuje 
pre uzavretie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku obce do vlastníctva fyzických 
osôb, ktoré majú povahu výhrad a podmienok pripúšťajúcich zánik právneho vzťahu 
založeného kúpnou zmluvou.  

Všetky vecné náklady spojené s prevodom  vlastníckeho práva bude znášať kupujúci.  

b) d o p o r u č u j e 
starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
do 31.03.2018  

c) u r č u j e 
    stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.03.2018 

                       
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 14.12.2018                                                                                                                                           



                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Peter Dulenčin , PhD. ............................................. 
 
Slávko Kostolník ........................................................... 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               8  

Výsledky hlasovania:  Za: 8                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
 

Uznesenie č. 12/1/2018 
z 1. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 08. decembra 2018 

 
 
 

 Rôzne 

12.1 Čerpanie dovolenky starostom obce 

12.2 Poverenie poslancov na výkon inventarizácie 

12.3 Schválenie mimoriadnej odmeny poslancov 
 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín: 
 
- schvaľuje dočerpanie nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 starostom obce v roku 2019 
 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               8  

Výsledky hlasovania:  Za: 8                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 
- poveruje týchto poslancov obecného zastupiteľstva na výkon inventarizácie : 
 
- Ing. Jozef Židišin – predseda komisie 
- Mgr. Lýdia Janteková – člen komisie 
- Mária Raticová – člen komisie 
 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               8  

Výsledky hlasovania:  Za: 7                            Proti: 0                     Zdržal sa: 1  

 
 
a) schvaľuje mimoriadnu odmenu poslancom obecného zastupiteľstva obce Hažlín za  
     volebné obdobie 2014/2018 vo výške 50 €.  
 
b)  žiada  starostu obce, aby prehodnotil rozpočtové  krytie na položke mimoriadnej odmeny  
     poslancov a odvody do poisťovní a v prípade potreby rozpočtovým opatrením upravil  
     uvedené položky do potrebnej výšky. 



Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               8  

Výsledky hlasovania:  Za: 8                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 

 
 
  
 
 
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 14.12.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Peter Dulenčin , PhD. ............................................. 
 
Slávko Kostolník ........................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

Výpis z uznesenia č. 11.1/1/2018 
z 1. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 08. decembra 2018 

 
Prerokovanie žiadosti a schválenie pridelenia stavebných parciel CKN č. 1067/1 
a CKN č. 3909/16 na ulici Majerová 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín :     

a) s c h v a ľ u j e  
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce –  
pozemku parcela reg. C-KN č. 1067/1 TTP vo výmere 497 m2 zapísanej na LV 1114 
a parcela  C-KN č. 3909/16 TTP vo výmere 311 m2 zapísanej na LV č. 2645, kat. územia 
Hažlín, obec Hažlín, okres Bardejov pre kupujúceho Ondreja Furmaneka, rod. Furmanek, 
bytom Hažlín, Hlavná 78/42, 086 14 Hažlín a manželku Evu Furmanekovú rod. Jurková, 
bytom Hažlín Hlavná 78/42, 086 14 Hažlín, spoluvlastnícky podiel 1/1 za kúpnu cenu 9,80 
€/m2, t. j. za predmet prevodu vo výmere  808 m2 v sume 7 918,40 € z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

O zámere previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (uznesenie č. 13/17/2018 zo dňa 
16.02.2018). Zámer predaja bol zverejnený v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce 
a na webovej stránke obce v lehote od 13.04.2018 do 12.05.2018, čím je splnená zákonná 
povinnosť obce zverejniť zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným 
zastupiteľstvom.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa je verejný záujem a záujem obce spočívajúci v zámere 
vytvorenia podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu v obci pre mladé rodiny, ktoré 
požiadali obec o pridelenie stavebného pozemku na výstavbu rodinného domu, ktorý   sa 
nedá dosiahnuť inak, pretože použitie súťažných postupov by mohlo viesť k narušeniu 
alebo k poškodeniu  záujmu obce a dokonca by mohlo byť kontraproduktívne 
a neprimerane  tvrdé a v práve spätnej kúpy a iných vedľajších dojednaní, ktoré obec určuje 
pre uzavretie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku obce do vlastníctva fyzických 
osôb, ktoré majú povahu výhrad a podmienok pripúšťajúcich zánik právneho vzťahu 
založeného kúpnou zmluvou.  

Všetky vecné náklady spojené s prevodom  vlastníckeho práva bude znášať kupujúci.  

b) d o p o r u č u j e 
starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
do 31.03.2018  

c) u r č u j e 
    stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.03.2018 

      
                  
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 



          Podpísal dňa: 03.01.2019                                                                                                                                           
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

Výpis z uznesenia č. 11.2/1/2018 
z 1. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 08. decembra 2018 

 
Prerokovanie žiadosti a schválenie pridelenia stavebných parciel CKN č. 1070/1 
a CKN č. 3909/13 na ulici Majerová 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín :     

a) s c h v a ľ u j e  
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce –  
parcela reg. C-KN č. 1070/1 TTP vo výmere 531 m2 zapísanej na LV 2646 a parcela  C-
KN č. 3909/13 TTP vo výmere 288 m2 zapísanej na LV č. 1114, kat. územia Hažlín, obec 
Hažlín, okres Bardejov pre kupujúceho Radovana Zajaca, rod. Zajac, bytom Hažlín, 
Hlavná 325/111, 086 14 Hažlín a manželku Miriamu Zajacovú rod. Udičová, bytom Hažlín 
Hlavná 325/111, 086 14 Hažlín, spoluvlastnícky podiel 1/1 za kúpnu cenu 9,80 €/m2, t. j. 
za predmet prevodu vo výmere  819 m2 v sume 8 026,20 € z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa.  

 
O zámere previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (uznesenie č. 13/17/2018 zo dňa 
16.02.2018). Zámer predaja bol zverejnený v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce 
a na webovej stránke obce v lehote od 13.04.2018 do 12.05.2018, čím je splnená zákonná 
povinnosť obce zverejniť zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným 
zastupiteľstvom.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa je verejný záujem a záujem obce spočívajúci v zámere 
vytvorenia podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu v obci pre mladé rodiny, ktoré 
požiadali obec o pridelenie stavebného pozemku na výstavbu rodinného domu, ktorý   sa 
nedá dosiahnuť inak, pretože použitie súťažných postupov by mohlo viesť k narušeniu 
alebo k poškodeniu  záujmu obce a dokonca by mohlo byť kontraproduktívne 
a neprimerane  tvrdé a v práve spätnej kúpy a iných vedľajších dojednaní, ktoré obec určuje 
pre uzavretie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku obce do vlastníctva fyzických 
osôb, ktoré majú povahu výhrad a podmienok pripúšťajúcich zánik právneho vzťahu 
založeného kúpnou zmluvou.  

Všetky vecné náklady spojené s prevodom  vlastníckeho práva bude znášať kupujúci.  

b) d o p o r u č u j e 
starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
do 31.03.2018  

c) u r č u j e 
    stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.03.2018 

                       
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 



                                                                                                          Podpísal dňa: 14.01.2019                                                                                                                                           
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