
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 1/19/2018 

z 19. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 29. júna 2018 
 

Schválenie  programu rokovania 19. zasadania obecného zastupiteľstva   
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín schvaľuje program 19. zasadania obecného 
zastupiteľstva:  
PROGRAM : 

1. Schválenie programu rokovania 19. zasadania obecného zastupiteľstva 
2. Informácia o plnení uznesení 18. zasadania obecného zastupiteľstva 
3. Informácia starostu obce o svojej činnosti a činnosti obecného úradu od 18. zasadania   
    obecného zastupiteľstva 
4. Sprístupnenie emailových adries poslancov  a kontrolóra obce za účelom zasielania 

odborných informácií   
      5. Prerokovanie stanoviska k riešeniu petície Ján Gašperko, Matra Gašperková 
      6.   Schválenie Záverečného účtu obce Hažlín 
       6.1 Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2017 
       6.2 Odborné stanovisko kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017 
       6.3 Schválenie Záverečeného účtu obce za rok 2017  

7.   Prerokovanie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Hažlín 
8. Prerokovanie a schválenie Zásad odmeňovania poslancov  a členov komisií zastupiteľstva 

neposlancov   
9. Prejednanie žiadosti a schválenie pridelenia stavebných parciel na ulici Majerová 

žiadateľom 
            9.1 Schválenie predaja nehnuteľného majetku obce parcely č. 1062/1, 3909/22, 3909/23,  
           3909/24, 1082/1, 1079/2,1062/3   
      10. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2018 
      11. Správa o činnosti kontrolóra obce 
      12. Určenie rozsahu funkcie ( úväzku) starostu obce Hažlín 
      13. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Hažlín 

14. Pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva č. 6/18/2018, 6/1/2018, 6/2/2018, 
6/3/2018, 6/4/2018, 6/5/2018, 6/6/2018, 6/7/2018, 6.1/1/2018,6.1/2/2018, 6.1/3/2018 

15. Informácia o stave pripravenosti 21. ročníka folklórnych slávností v obci Hažlín a zámere 
uskutočnenia Svätohubertovských slávností v obci 

      16. Rôzne 
      17.  Dopyty, interpelácie, vysvetlenia 
      18.  Záver   
  

 

                                                                  Ing. František Olah 
                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                             Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                          
 
 
 
 
 



 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

Uznesenie č. 2/19/2018 
z 19. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 29. júna 2018 

 
 
 

Informácia o plnení uznesení 18. zasadania obecného zastupiteľstva  
  

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín berie na vedomie informáciu o plnení uznesení    
18. zasadania obecného zastupiteľstva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
                       
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 



 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 3/19/2018 

z 19. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 29. júna 2018 
 
 

 
Informácia starostu obce o svojej činnosti a činnosti obecného úradu od 18. zasadania  
obecného zastupiteľstva   
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín berie na vedomie informáciu starostu obce o svojej 
činnosti a činnosti obecného úradu od 18. zasadania obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:              6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 
 



 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 4/19/2018 

z 19. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 29. júna 2018 
 

Sprístupnenie emailových adries poslancov  a kontrolóra obce za účelom zasielania 
odborných informácií   
  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín berie na vedomie požiadavku hovorcu a tajomníka 
Rady expertov ZMOS. So sprístupnením e-mailových adries súhlasia poslanci: 

 
Ing. Peter Dulenčin, PhD.                                        
PaedDr. Anna Marcinová                                
Mgr. Lýdia Janteková           
Mária Raticová    
Ing. Jozef Židišin 
 
kontrolór obce: Ing. Pavol Hanušin  

 

 
 
 
       
                       
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 

                 



 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 5/19/2018 

z 19. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 29. júna 2018 
 
 

 
Prerokovanie stanoviska k riešeniu petície Ján Gašperko, Matra Gašperková  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín  berie na vedomie stanovisko starostu obce k riešeniu 
petície podanej Jánom Gašperkom a Martou Gašperkovou k odvedeniu vody zo strechy kostola do 
miestneho potoka. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 

     
                                                                      

 
 



                                                                                                                                           
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 6.1/19/2018 

z 19. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 29. júna 2018 
 
 
 

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2017 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín  berie na vedomie správu nezávislého audítora 
o overení účtovnej závierky k 31.12.2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                       
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 



 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 6.2/19/2018 

z 19. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 29. júna 2018 
 
 
 

 Odborné stanovisko kontrolóra obce Hažlín k Návrhu Záverečnému účtu obce za rok 
2017 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1, písm. c) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie 
odborné stanovisko kontrolóra obce Hažlín k Návrhu záverečnému účtu obce Hažlín za rok 2017. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
                       
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 

 



 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 6.3/19/2018 

z 19. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 29. júna 2018 
 
 
 

Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1, písm. c) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  schvaľuje Záverečný účet obce 
Hažlín  za rok 2017.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                       
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 



 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 7/19/2018 

z 19. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 29. júna 2018 
 
 
 

Prerokovanie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Hažlín  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín  schvaľuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 
obce Hažlín  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 

 
 



 
 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

Uznesenie č. 8/19/2018 
z 19. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 29. júna 2018 

 
 
 

Prerokovanie a schválenie Zásad odmeňovania poslancov  a členov komisií 
zastupiteľstva neposlancov   
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín  schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov  a členov komisií 
zastupiteľstva neposlancov.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 

 



 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

Uznesenie č. 9/1/19/2018 
z 19. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 29. júna 2018 

 
Prerokovanie žiadosti a schválenie pridelenia stavebných parciel na ulici Majerová 
žiadateľom 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín : 

a) r u š í  prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/18/2018, 6/1/18/2018, 6/2/18/2018 
    6/3/18/2018, 6/4/18/2018, 6/5/18/2018,6/6/18/2018  
 
b) p r e r o k o v a l o pridelenie stavebných parciel na ulici Majerová 
     
c) 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. 1064/1 TTP vo výmere 989 m2 zapísanej na LV 2641, kat. územia Hažlín, 
obec Hažlín, okres Bardejov pre kupujúceho Ing. Mariána Tomču, rodený Tomčo, nar. ............ 
bytom Hažlín, Hlavná 332/172, 086 14 Hažlín a manželku Anežku r. Maníkovú, nar. ............ 
...................bytom Hažlín Hlavná 332/172, 086 14 Hažlín, spoluvlastnícky podiel 1/1 za kúpnu 
cenu 9,80 €/m2, t. j. za predmet prevodu vo výmere 989 m2 v sume 9 692,20 € 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.  

d) s ch v ľ u j e  pre prevod nehnuteľnosti majetku obce – pozemkov na ul. Majerová kúpnu     
     cenu vo výške 9,80,-EUR/ m2 

 
e) d o p o r u č u j e 

starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
do 31.12.2018  

f) u r č u j e 
    stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2018 

                       
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            



 
 
 
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 

V Hažlíne dňa 02.07.2018     Ing. František Olah 
                                                                                                  starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

Uznesenie č. 9/2/19/2018 
z 19. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 29. júna 2018 

 
Prerokovanie žiadosti a schválenie pridelenia stavebných parciel na ulici Majerová 
žiadateľom 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín : 

a) r u š í  prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/18/2018, 6/1/18/2018, 6/2/18/2018 
    6/3/18/2018, 6/4/18/2018, 6/5/18/2018,6/6/18/2018  
 
b) p r e r o k o v a l o pridelenie stavebných parciel na ulici Majerová 
     
c) 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. 1068/1 TTP vo výmere 870 m2 zapísanej na LV 2645, kat. územia Hažlín, 
obec Hažlín, okres Bardejov pre kupujúceho Jozefa Šoltysa, rodený Šoltys, nar. ............ 
..................., bytom Hažlín, Hlavná 191/198, 086 14 Hažlín za kúpnu cenu 9,80 €/m2, t. j. za 
predmet prevodu vo výmere 870 m 2 v sume 8 526,00 € 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.  

d) s ch v ľ u j e  pre prevod nehnuteľnosti majetku obce – pozemkov na ul. Majerová kúpnu     
     cenu vo výške 9,80,-EUR/ m2 

 
e) d o p o r u č u j e 

starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
do 31.12.2018  

f) u r č u j e 
    stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2018 

                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
 



 
 
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

Uznesenie č. 9/3/19/2018 
z 19. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 29. júna 2018 

 
Prerokovanie žiadosti a schválenie pridelenia stavebných parciel na ulici Majerová 
žiadateľom 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín : 

a) r u š í  prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/18/2018, 6/1/18/2018, 6/2/18/2018 
    6/3/18/2018, 6/4/18/2018, 6/5/18/2018,6/6/18/2018  
 
b) p r e r o k o v a l o pridelenie stavebných parciel na ulici Majerová 
     
c) 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. 1071/1 TTP vo výmere 835 m2 zapísanej na LV 1114, kat. územia Hažlín, 
obec Hažlín, okres Bardejov pre kupujúceho Lukáša Valka, rodený Valko, nar. ............ 
..................., bytom, Hažlín, Majerová 343/54, 086 14 Hažlín  a manželku Katarínu r. 
Matulnikovú, nar. ............ ..................., bytom Bardejov, Gróner 3817/67, 086 01 Bardejov , 
spoluvlastnícky podiel 1/1 za kúpnu cenu 9,80 €/ m2, t. j. za predmet prevodu vo výmere spolu 
835 m2 v sume 8 183,00 € 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.  

d) s ch v ľ u j e  pre prevod nehnuteľnosti majetku obce – pozemkov na ul. Majerová kúpnu     
     cenu vo výške 9,80,-EUR/ m2 

 
e) d o p o r u č u j e 

starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
do 31.12.2018  

f) u r č u j e 
    stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2018 

                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           



                                                                                                                                            
 
 
 
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

Uznesenie č. 9/4/19/2018 
z 19. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 29. júna 2018 

 
Prerokovanie žiadosti a schválenie pridelenia stavebných parciel na ulici Majerová 
žiadateľom 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín : 

a) r u š í  prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/18/2018, 6/1/18/2018, 6/2/18/2018 
    6/3/18/2018, 6/4/18/2018, 6/5/18/2018,6/6/18/2018  
 
b) p r e r o k o v a l o pridelenie stavebných parciel na ulici Majerová 
     
c) 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. 1063/1 TTP vo výmere 595 m2 zapísanej na LV 1114, a parcela reg. C-
KN č. 3909/20 TTP vo výmere 447 m2 zapísanej na LV 2641, kat. územia Hažlín, obec Hažlín, 
okres Bardejov pre kupujúceho Mareka Tomču, rodený Tomčo, nar. ............ ................., bytom 
Hažlín, Hlavná 332/172, 086 14 Hažlín za kúpnu cenu 9,80 €/m2, t. j. za predmet prevodu vo 
výmere spolu 1 042 m2 v sume 10 211,60 € 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.  

d) s ch v ľ u j e  pre prevod nehnuteľnosti majetku obce – pozemkov na ul. Majerová kúpnu     
     cenu vo výške 9,80,-EUR/ m2 

 
e) d o p o r u č u j e 

starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
do 31.12.2018  

f) u r č u j e 
    stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2018 

                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            



 
 
 
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 9/6/19/2018 

z 19. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 29. júna 2018 
 

Prerokovanie žiadosti a schválenie pridelenia stavebných parciel na ulici Majerová 
žiadateľom 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín : 

a) r u š í  prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/18/2018, 6/1/18/2018, 6/2/18/2018 
    6/3/18/2018, 6/4/18/2018, 6/5/18/2018,6/6/18/2018  
 
b) p r e r o k o v a l o pridelenie stavebných parciel na ulici Majerová 
     
c) 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. 1070/1 TTP vo výmere 531 m2 zapísanej na LV 2646 a parcela reg. C-KN 
č. 3909/13 TTP vo výmere 288 m2 zapísanej na LV 1114, kat. územia Hažlín, obec Hažlín, 
okres Bardejov pre kupujúceho Jozefa Čegiňa, rodený Čegiň, nar. ............ .........., bytom 
Hažlín, Majerová 302/15, 086 14 Hažlín a manželku Máriu r. Jantekovú, nar. ............ ........, 
bytom Hažlín Majerová 302/15, 086 14 Hažlín, spoluvlastnícky podiel 1/1 za kúpnu cenu 9,80 
€/m2, t. j. za predmet prevodu vo výmere spolu 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.  

d) s ch v ľ u j e  pre prevod nehnuteľnosti majetku obce – pozemkov na ul. Majerová kúpnu     
     cenu vo výške 9,80,-EUR/ m2 

 
e) d o p o r u č u j e 

starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
do 31.12.2018  

f) u r č u j e 
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2018 

 
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           



                                                                                                                                            
 
 
 
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

Uznesenie č. 9/7/19/2018 
z 19. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 29. júna 2018 

 
Prerokovanie žiadosti a schválenie pridelenia stavebných parciel na ulici Majerová 
žiadateľom 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín : 

a) r u š í  prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/18/2018, 6/1/18/2018, 6/2/18/2018 
    6/3/18/2018, 6/4/18/2018, 6/5/18/2018,6/6/18/2018  
 
b) p r e r o k o v a l o pridelenie stavebných parciel na ulici Majerová 
     
c) 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. 1075/1 TTP vo výmere 539 m2 zapísanej na LV 1114 a parcela reg. C-KN 
č. 3909/10 TTP vo výmere 252 m2 zapísanej na LV 1114, kat. územia Hažlín, obec Hažlín, 
okres Bardejov, pre kupujúceho Janku Jantekovú, r. Jantekovú, nar. ............ ......, bytom Hažlín, 
Majerová 308/55, 086 14 Hažlín a  za kúpnu cenu 9,80 €/ m2, t. j. za predmet prevodu vo 
výmere spolu 791 m2 v sume  7 751,80 € 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.  

d) s ch v ľ u j e  pre prevod nehnuteľnosti majetku obce – pozemkov na ul. Majerová kúpnu     
     cenu vo výške 9,80,-EUR/ m2 

 
e) d o p o r u č u j e 

starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
do 31.12.2018  

f) u r č u j e 
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2018 
 

                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            



 
 
 
 
 
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

Uznesenie č. 9.1/1/19/2018 
z 19. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 29. júna 2018 

 
Schválenie predaja nehnuteľného majetku obce parcely č. 1062/1, 3909/22, 3909/23,  
3909/24, 1082/1, 1079/2,1062/3  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín : 
 

a) r u š í  prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6.1/1/18/2018, 6.1/2/18/2018,     
    6.1/3/18/2018 
 
b) 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 pozemku parcela reg. C-KN č. 1062/1 TTP vo výmere 86 m2 , reg. C-KN č. 3909/22 TTP 
vo výmere 77 m2 , reg. C-KN č 3909/23 TTP vo výmere 60 m2 a reg. C-KN č 3909/24 TTP vo 
výmere 83 m2, zapísaných na LV č. 1114  pre kupujúceho Milana Juríčka, rodený Juríček, nar. 
............, bytom Majerová 306/50, 086 14 Hažlín a manželky Viery rod. Marcin Humeníkovej, nar. 
............ , bytom Majerová 360/50, 086 14 Hažlín, spoluvlastnícky podiel 1/1, za kúpnu cenu 9,80 
€/m2, t. j za predmet prevodu spolu vo výmere 306 m2 v sume 2 998,80- € 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 spočíva v zámere vytvoriť prístupovú cestu k pozemku par. č. 
3909/2 vedeného na LV č. 2604 vo vlastníctve Milana Juríčka a podmienky na vybudovanie 
inžinierskych sietí a výstavbu rodinného domu na danom pozemku, čo nie je možné dosiahnuť 
iným spôsobom prevodu majetku.  

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

c) doporučuje 
starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
do 31.12.2018  

d) určuje 
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2018 

 

                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 9.1/2/19/2018 
z 19. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 29. júna 2018 

 
Schválenie predaja nehnuteľného majetku obce parcely č. 1062/1, 3909/22, 3909/23,  
3909/24, 1082/1, 1079/2,1062/3  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín : 
 

a) r u š í  prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6.1/1/18/2018, 6.1/2/18/2018,     
    6.1/3/18/2018 
 
b) 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. 1082/1 TTP vo výmere 13 m2 , reg. C-KN č. 1079/2 Orná pôda vo výmere 6 
m2, reg. C-KN č. 1076 TTP vo výmere 2 m2 a  reg. C-KN č. 3909/6 TTP vo výmere 1 m2 
zapísaných na LV č. 1114 do vlastníctva Štefana Bondyru, rod. Bondyra, nar. ............ ........, bytom 
Majerová 412/13, 086 14 Hažlín a manželky Ľudmily rod. Solaničovej, nar. ............ .........., bytom 
Majerová 412/13, 086 14 Hažlín , spoluvlastnícky podiel 1/1, za kúpnu cenu 9,80 €/m2, t. j za 
predmet prevodu spolu vo výmere 22 m2 v sume 215,60 - € 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 spočíva v zámere vytvoriť prístupovú cestu k pozemku par. č. 
1080 vedeného na LV č. 2702 vo vlastníctve Štefana Bondyru a manželky Ľudmily, čo nie je 
možné dosiahnuť iným spôsobom prevodu majetku.  

 

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

c) d o p o r u č u j e 
starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
do 31.12.2018  

d) u r č u j e 
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2018 

 

 

                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

Uznesenie č. 9.1/3/19/2018 
z 19. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 29. júna 2018 

 
Schválenie predaja nehnuteľného majetku obce parcely č. 1062/1, 3909/22, 3909/23,  
3909/24, 1082/1, 1079/2,1062/3  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín : 
 

a) r u š í  prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6.1/1/18/2018, 6.1/2/18/2018,     
    6.1/3/18/2018 
 
b) 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. 1062/3 TTP vo výmere 78 m2 , zapísanej na LV č. 1114 do vlastníctva Jozefa 
Grohoľa, rodený Grohoľ, nar. 19............ ..., bytom Majerová 356/8, 086 14 Hažlín a manželky Evy 
r. Andrašiovej, nar. ............ ......, bytom Majerová 356/8, 086 14 Hažlín, spoluvlastnícky podiel 
1/1, za kúpnu cenu 9,80 €/m2, t. j za predmet prevodu spolu vo výmere 78 m2 v sume 764,40 - € 
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 spočíva v zámere zlepšiť podmienky užívania pozemku par. č. 
1061 vedeného na LV č. 1236 vo vlastníctve J. Grohoľa, čo nie je možné dosiahnuť iným 
spôsobom prevodu majetku.  

 
 

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

b) doporučuje 
starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
do 31.12.2018  

c) určuje 
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2018 

 

                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
 
 



 
 
 
 
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 10/19/2018 

z 19. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 29. júna 2018 
 

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2018   
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín  

1) s ch v a ľ u je 
Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Hažlín na 2. polrok 2018 

 
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: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
 
 
 
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 



 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 11/19/2018 

z 19. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 29. júna 2018 
 

 
Správa o činnosti kontrolóra obce  
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
 
 
 
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 



 
 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

Uznesenie č. 12/19/2018 
z 19. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 29. júna 2018 

 
 
Určenie rozsahu funkcie ( úväzku) starostu obce Hažlín  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín v súlade so zákonom NR SR č. 369/1990 Zb 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 4 písmeno i určuje rozsah výkonu 
funkcie starostu obce na nové volebné obdobie 2018-2022 na plný úväzok. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
 
 
 
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 



 
 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 13/19/2018 

z 19. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 29. júna 2018 
 

 

 Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Hažlín 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín v súlade so zákonom NR SR č. 369/1990 Zb o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 3  určuje 9 ( deväť ) poslancov obecného 
zastupiteľstva obce Hažlín na nové volebné obdobie 2018 – 2022 volených vo volebnom obvode 
č.1 . 
 

 

 

 

 
 

                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
 
 
 
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 

                                                                                                   



 
 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 14/19/2018 

z 19. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 29. júna 2018 
 

 

  Pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva č. 6/18/2018, 6/1/2018, 
6/2/2018, 6/3/2018, 6/4/2018, 6/5/2018, 6/6/2018, 6/7/2018, 6.1/1/2018, 
6.1/2/2018,6.1/3/2018 
 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín  ruší uznesenia č. 6/18/2018, 6/1/2018, 6/2/2018, 

6/3/2018, 6/4/2018, 6/5/2018, 6/6/2018, 6/7/2018, 6.1/1/2018, 6.1/2/2018.6.1/3/2018 nepodpísané 
starostom obce. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
 
 
 
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 



 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 15/19/2018 

z 19. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 29. júna 2018 
 

 

 
      Informácia o stave pripravenosti 21. ročníka folklórnych slávností v obci Hažlín a zámere 

uskutočnenia Svätohubertovských slávností v obci 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín: 
 

1) berie na vedomie informáciu o stave pripravenosti 21. ročníka folklórnych slávností 
v obci Hažlín a zámere uskutočnenia Svätohubertovských slávností v obci   

 
2) schvaľuje nákup potrebného alkoholického občerstvenia pre reprezentačné účely 

a zabezpečenie podujatí vo výške do 700 Eur. 
 

 

 

 
 

                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 02.07.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
 
 
 
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
 
Slávko Kostolník ........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               6  

Výsledky hlasovania:  Za: 6                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  
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