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V ý p i s 

UZNESENIE č. 10 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 16.07.2021 na Obecnom úrade Motyčky 
 

Zastupiteľstvo obce Motyčky 

 

E. s ch v a ľ u j e: 
 

 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Motyčky schvaľuje prevod (predaj) nehnuteľnosti – stavby Požiarna 
zbrojnica Motyčky, súp. č. 21, postavenej na pozemku parc. č. C KN 575 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 46 m2, ktorá stavba sa nachádza v Obci Motyčky, v kat. úz. Motyčky, a je zapísaná na LV č. 
181 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, podľa §9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v prospech kupujúcej 
p. Alžbety Virgulovej, rod. Štubňovej, nar. 29.1.1949, bytom Motyčky – Štubne 20, 97602 Motyčky, 
Slovenská republika, za kúpnu cenu 1,00 € (slovom jedno Euro). Dôvod hodný osobitného zreteľa 
spočíva v tom, že uvedená požiarna zbrojnica je pre obec neupotrebiteľná a prebytočná, pretože obec 
má novú požiarnu zbrojnicu, navyše uvedená požiarna zbrojnica (predmet prevodu) sa nachádza na 
pozemku vlastnícky patriacom kupujúcej p. Alžbete Virgulovej, rod. Štubňovej a jej manželovi. Zámer 
previesť uvedený majetok obce  týmto spôsobom bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva 
Obce Motyčky č. 9 zo dňa 30.06.2021 a tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na 
internetovej stránke obce od 30.06.2021 do 15.07.2021. 

 
 
Prítomní poslanci (menovite): Elena Lacková, Vladimír Strmeň, Mgr.Ján Čunderlík,: (3) 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 
hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Ján Čunderlík áno - - Uznesenie bolo prijaté 
Elena Lacková áno - - 
Vladimír Strmeň áno - - 
Peter Kollár - - - 
Anna Bullová - - - 

 
 

 

Zapísané dňa 16.07.2021 
Dňa 16.07.2021 vyvesené na úradnej tabuli obce  
Dňa 17.07.2021 uložené v archíve obce Motyčky 
 
 
                                                                               
                                                                               podpis starosta obce....................................... 
 
 
 
Vyvesené dňa 16.07.2021                                                           Zvesené dňa 02.08.2021 


