
UZNESENIE  č. 6/2016 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jasenové zo dňa 10. 5. 2016 

 
I. OZ KONŠTATUJE :  
1. Uznesenie č. 4/2016 zo dňa  12.04.2016 bolo splnené. 
Hlasovanie : Počet prítomných poslancov : 6 
                     Za prijatie návrhu hlasovalo : 6   
                     Proti : 0 
                     Zdržali sa :0  
2. Uznesenie č.5/2016 zo dňa 22.04.2016 bolo splnené. 
Hlasovanie : Počet prítomných poslancov : 6 
                     Za prijatie návrhu hlasovalo :  6  
                     Proti : 0 
                     Zdržali sa : 0 
 
II. OZ SCHVA ĽUJE : 
1. OZ schvaľuje program rokovania  10.05.2016 
Hlasovanie : Počet prítomných poslancov :6 
                     Za prijatie návrhu hlasovalo : 6  
                     Proti : 0 
                     Zdržali sa : 0 
 
2. OZ  schvaľuje  
- zloženie návrhovej komisie : p. Janka Jandová, p. Erik Ďurec, p. Katarína Cúgová 
- overovateľov zápisnice : Ing. Peter Gavlák, p. Ján Smolka 
Hlasovanie : Počet prítomných poslancov : 6 
                     Za prijatie návrhu hlasovalo :  6  
                     Proti : 0 
                     Zdržali sa : 0 
 
3. OZ  schvaľuje :  

 

I.  Schvaľuje  

prevod vlastníckeho práva k majetku obce v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e/  zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemku KNC parcelné číslo 303/1 
o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území a obci 
Jasenové, ktorý bol zameraný a vytvorený geometrickým plánom č. 29/2015 vyhotoveným 
spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., IČO 43 901 140, dňa 25.03.2015, úradne overeným 
Okresným úradom Žilina dňa 06.05.2015 pod číslom 540/2015 odčlenením od pôvodnej KN E 
parcely číslo 1889 o výmere 4696 m2, druh pozemku : ostatné plochy, zapísanej na Okresnom 
úrade Žilina, katastrálnom odbore, v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1003 v kat. úz. 
Jasenové, do vlastníctva kupujúcemu : Rímskokatolícka cirkev Farnosť RAJEC, Nám. A. 
Škrábika 41/7, 015 01  Rajec, IČO 31924611, DIČ 2021398577, za cenu 1,00 € ,  z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemok, ktorý je predmetom prevodu 
vlastníckeho práva je zastavaný stavbou určenou na vykonávanie náboženských aktivít 
(kaplnka), ktorú spravuje kupujúca Rímskokatolícka cirkev Farnosť RAJEC a ktorá bola 
postavená v roku 1924. Stavba kaplnky v súčasnosti nemá pridelené súpisné číslo a nie je 
zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva. Osobitný zreteľ je daný tým, že 
predmetný pozemok je zastavaný stavbou, ktorá nepatrí do majetku obce, pozemok spravuje 
a stará sa oň kupujúci v rámci správy stavby kaplnky, z ktorého dôvodu prejavil záujem 



usporiadať  právne vzťahy k tomuto pozemku a následne dať zapísať stavbu kaplnky do 
katastra nehnuteľností na list vlastníctva, ktorý úkon je podmienený práve usporiadaním 
vlastníctva k pozemku pod stavbou.  

II.  Konštatuje, 
že zámer prevodu je zverejnený na úradnej tabuli Obce Jasenové a na internetovej stránke 
Obce Jasenové  od 19.04.2016 do konania obecného zastupiteľstva 10.05.2016, vrátane tohto 
dňa.  
 
Hlasovanie :  
Počet všetkých poslancov : 7 
Počet prítomných poslancov : 6 
Za prijatie návrhu hlasovalo : 6 
Proti : 0 
Zdržali sa : 0 
 
 
4. OZ  schvaľuje záverečný účet obce Jasenové a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Hlasovanie : Počet prítomných poslancov : 6 
                     Za prijatie návrhu hlasovalo :  6  
                     Proti : 0 
                     Zdržali sa : 0 
 
5.OZ  schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 
fondu vo výške 26.437,34 €. 
Hlasovanie : Počet prítomných poslancov : 6 
                     Za prijatie návrhu hlasovalo :  6  
                     Proti : 0 
                     Zdržali sa : 0 
 
6. OZ  schvaľuje oslovenie vlastníkov pozemkov pod cestu Lány, ktorí nesúhlasili 
s odpredajom pozemkov pod cestu a navrhnúť im sumu zo znaleckého posudku, čo je  
2,19 €/ m2.  
Hlasovanie : Počet prítomných poslancov : 6 
                     Za prijatie návrhu hlasovalo :  6  
                     Proti : 0 
                     Zdržali sa : 0 
 
III. OZ BERIE NA VEDOMIE : 
1. Informáciu o bytovkách 
2. Informáciu o počte prihlásených detí do MŠ 
3. Informáciu o podaní majetkového priznania starostky 
4. Informáciu o zámeroch obce. 
 
V Jasenovom : 10. 5. 2016                                                      Valéria Gažúrová 
                                                                                                   starostka obce  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


