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Zrušenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 51/2020 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Dôvodová správa 

 

Materiál sa doručuje: 

1. Starosta obce 

2. Zástupca starostu obce 

3. Poslanci obecného zastupiteľstva 

4. Hlavná kontrolórka obce Valaská 

5. Prednostka obecného úradu 

6. Zapisovateľka 

7. Komisie: - 

 

 

Počet príloh: - 

Dátum vyexpedovania materiálu:  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce Podpis: 

Vypracoval: Mgr. Dana Kmeťová 

Funkcia: prednostka úradu 

Podpis: 

 

 

 

 

 



 

NÁVRH UZNESENIA 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 16. september 2020 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6.3  programu:  Zrušenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 50/2020 

__________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. ......../2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE  

 

Zrušenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva  č. 51/2020 v celosti, prijatého na rokovaní obecného 

zastuptieľstva dňa 24. júna 2020. 

Predmetným uznesením obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o nájom pozemkov 

Karola Krumpála, trvale bytom Cesta Osloboditeľov 181/89, 976 46 Valaská, nar. 03.08.1980, a 

schválilo  

a) Prebytočnosť majetku Obce Valaská   a to pozemku C-KN parcela č. 452, druh pozemku: 

záhrada o výmere 137 m2 v celosti a parcela C-KN č. 451, druh pozemku: záhrada o výmere 52 

m2 , v celosti, nehnuteľnosti zapísané v LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. 

Valaská Okresným úradom Brezno, odbor katastrálny za účelom ich prenájmu 

b)  3/5 (slovom trojpätinovou) väčšinou všetkých poslancov schválilo zámer a spôsob prenájmu 

pozemkov: parcela C-KN č. 452, druh pozemku: záhrada o výmere 137 m2 v celosti a parcela C-

KN č. 451, druh pozemku: záhrada o výmere 52 m2 , v celosti, nehnuteľnosti zapísané v LV č. 

980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská za účelom zrekultivovania pozemku na 

pestovanie čučoriedok, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľovi Karolovi Krumpálovi, trvale bytom 

Cesta Osloboditeľov 181/89, 976 46 Valaská za cenu 0,10€/m² na dobu neurčitú, s výpovednou 

lehotou 3 (tri) mesiace, účel nájmu: pre záhradkárske účely. 

 

 

V obci Valaská, dňa  

 

 

 

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

      Mgr. Peter Jenča 

 Starosta obce Valaská  

 

 

 



 
 


