
U z n e s e n i e 
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Slatinské Lazy  

konaného dňa 23.01.2O14 

Obecné zastupiteľstvo Obce Slatinské Lazy 

Schvaľuje: 

 

O1-O1/14 Odkúpenie 8 bytov od vlastníka Ministerstva obrany SR v správe Bytovej agentúry 

rezortu ministerstva obrany, Pri Šajbách 12, Bratislava: z toho 5 bytov /byt č. 7, byt č. 

8, byt č. 9, byt č. 10 a byt č. 11/ vedených   na liste vlastníctva č. 824 a 3 byty /byt č. 

25, byt č. 27, byt č. 29/ vedených na liste vlastníctva č. 825 všetky nachádzajúce sa 

v katastri Obce Slatinské Lazy za 50 % ceny znaleckého posudku t. j. 87 750 € spolu 

za všetky byty v súlade s ponukovým listom spisu BARMO-15-6/2012-22 doručeného 

Obci Slatinské Lazy 23.09.2013. 

 

O2-O1/14 Bezplatný prevod nehnuteľného majetku štátu od vlastníka Ministerstva obrany SR 

v správe Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany, Pri Šajbách 12, Bratislava 

vedeného na LV č. 381 a to:  

1. stavba bytového domu súp. č. 199 v celosti vrátane pozemku zastavanom bytovým 

domom parc. KN C č. 117/5 o výmere 259 m2 a priľahlého pozemku č. KN C 

117/12 o výmere 545 m2 zastavané plochy a nádvoria 

2. pozemok parc. č. KN C 117/7 o výmere 1728 m2 zastavané plochy a nádvoria 

3. pozemok parc. č. KN C 117/10 o výmere 509 m2 vodné plochy 

4. pozemok parc. č. KN C 117/11 o výmere 725 m2 zastavané plochy a nádvoria 

všetky nachádzajúce sa v katastri Obce Slatinské Lazy, v súlade s ponukovým listom 

spisu BARMO-15-6/2012-35 doručeného Obci Slatinské Lazy 20.11.2013. 

 

O3-O1/14 Ţiadosť Ing. Imricha Rutšeka rod. Rutšek a Evy Rutšekovej rod. Slaninová, obaja 

trvale bytom Sládkovičova 74, 974 05 Banská Bystrica o odpredaj pozemkov 

v katastri Obce Slatinské Lazy č. KN C č. 63/5  vo výmere 621 m2, KN C č. 63/6 

o výmere 66 m2 a KN C č. 63/7 všetko trvalo trávny porast. Parcely boli vytvorené  

geometrickým plánom č. 37552325-3/2014 vyhotoveným Ing. Lujzou Kuchárovou, 

Kuzmányho nábreţie 14, Zvolen, v cene podľa vypracovaného znaleckého posudku 

vypracovaného Ing. Bartkovičom, V.P.Tótha, Zvolen. Pozemky nadobudnú ţiadatelia 

kaţdý v 1/2.  Odsúhlasená cena bude vyplatená pri podpise kúpnej zmluvy. 

 

O4-O1/14 Smernicu č. 06/2014 o verejnom obstarávaní , vypracovanú v súlade so zákonom   

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov v podmienkach Obce Slatinské Lazy - konkrétne postupy 

pri obstarávaní - zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO účinného od 1. 

júla 2013. 
      

     súhlasím/nesúhlasím 

Poslanci:        zdrţal som sa   podpis 

 

1. Ing. Harbut Peter,    ....................................  ............................................. 

 

2. Hroncová Ľubica,    ....................................  ............................................. 

 

3.  Jombík Pavel,    ....................................  ............................................. 

 

4. Pavlenda Milan,    .....................................  ............................................. 

 

5. Sudár Miroslav,    .....................................  ............................................. 

 

V Slat.Lazoch, 23.01.2O14     ........................................................... 

        Ing. Darina Hroncová-starostka obce 

     

 

    okrúhla pečiatka obce 


