
 

 

Uznesenie č. 117/2022 
        z rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vyšná Hutka zo dňa 25.07.2022 

 

K bodu č. 4.  Schválenie programu rokovania  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 

 

Uznesenie č.   117/2022 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Vyšná Hutka   

 

S c h v a ľ u j e 

 

program rokovania  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia   

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

3. Voľba návrhovej komisie  

4. Schválenie programu rokovania   

     5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

     6. Príprava na deň obce 

7..Rôzne 

8. Diskusia   

9. Záver  

 

Hlasovanie:                         za:    5   : Miroslav Nosáľ, Eva Šemnická , Slavomír Janočko  

                                                              Mgr. Veronika Töröková, Ing. Slávka Janočková,       

                                         proti :    0             

                                       zdržal sa : 0 

  

 

 

 

Vo Vyšnej Hutke  26.07.2022                                                

 

                                                                                                 Mgr. Agáta Nosáľová 

                                                                                                      Starostka obce  

 
 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 118/2022 
        z rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vyšná Hutka zo dňa 25.07.2022 

 

K bodu 5 . Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia  

 

Uznesenie č. 118 /2022 :   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Hutka podľa ust. § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov rozhodlo, že prevod nehnuteľného majetku – 

pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vyšná Hutka , zapísaný na LV č. 382 ako 

parcela KN-C č. 1271/4 – zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 39 m2 ( odčlenená z parcely 

1271/1 geometrickým plánom G1-979/2022) z vlastníctva obce Vyšná Hutka do podielového 

vlastníctva: Agáta  Vojtková  nar. 06.01.1986, Agáta Vojtková nar. 1.2.1965, Ondrej Vojtko 

nar. 23.7.1983 všetci bytom Vyšná Hutka 3, 040 18, Košice – okolie  za kúpnu cenu 26 

EUR/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúceho v tom, že 

prevádzaný pozemok je bezprostredne susediacim pozemkom k pozemkom vo vlastníctve 

kupujúceho, t.j. pozemku – parcela KN-C č. 12 – zastavaná plocha a nádvorie   o výmere 252 

m2  a parcela KN-C č. 11 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 164 m2, na ktorom je 

realizovaná výstavba ich rodinného domu, pričom spolu s týmito nehnuteľnosťami tvorí 

jednotný celok a aj vzhľadom na dispozičné riešenie v teréne iné využitie tohto pozemku nie 

je v súčasnom období účelné a vhodné, ako aj že tento pozemok nie je využiteľný zo strany 

obce. Predmetný pozemok majú oplotený a dlhodobo ho  využívajú.  

 

Hlasovanie:                         za:    5   : Miroslav Nosáľ, Eva Šemnická , Slavomír Janočko  

                                                              Mgr. Veronika Töröková, Ing. Slávka Janočková,       

                                         proti :    0             

                                       zdržal sa : 0 

    

 

Vo Vyšnej Hutke  26.07.2022                                                

 

                                                                                                 Mgr. Agáta Nosáľová 

                                                                                                      Starostka obce  

 

 

 

 

 

 


