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U z n e s e n i e   č. 3  /  2 0 1 9 
 

 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Granč-Petrovciach, konaného  

dňa 15.03.2019 (piatok) o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Granč-Petrovciach. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Granč – Petrovciach: 
 
A. Berie na vedomie: 

1. Informáciu prednesenú starostom obce o Zmluve o pôžičke uzatvorenej s p. 
Stanislavom Kamenickým s garanciou na zabezpečenie stavebného pozemku 
v lokalite IBV Gašparovec 

2. Informáciu  prednesenú starostom obce o príprave projektovej dokumentácie pre 
projekt na výstavbu detského dopravného ihriska v lokalite Gašparovec v rámci 
pripravovaných výziev 

3. Informáciu  prednesenú starostom obce o príprave projektovej dokumentácie pre 
projekt  oprava a dobudovanie vchodov pre vstup do KD a predajne potravín 
s možnosťou rozšírenia kuchyne ŠJ a KD 

4. na výstavbu detského dopravného ihriska v lokalite Gašparovec v rámci 
pripravovaných výziev 

5. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Spišský lukostrelecký klub  
Spišské Vlachy, v ktorom sú členmi aj deti a občania obce Granč-Petrovce 

6. Informáciu  prednesenú starostom obce o aktuálnych žiadostiach o stavebné 
pozemky v obci 

7. Informáciu  prednesenú starostom obce o aktuálnych žiadostiach o nájomné byty  
v obci 

 
B. Schvaľuje: 

1. Program 3. zasadnutia OZ v Granč – Petrovciach 
2. Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Granč – Petrovce 
3. Dotáciu pre SLK Spišské Vlachy vo výške 300,00 € 
4. Zámer  výstavby bytového domu v lokalite IBV Gašparovec 
5. Kúpu spoluvlastníckych podielov  v nehnuteľnostiach - pozemkoch určených na 

výstavbu RD v lokalite „IBV Gašparovec“ , nachádzajúcich sa v obci Granč – Petrovce,  
kat. území Granč - Petrovce, zapísaných na :  
 
LV č. 618,  
ako pozemky p. č. KN-E- 469/1 – orná pôda o výmere 797 m2, KN-E- 469/2 – orná pôda 
o výmere 4517 m2 , KN-E- 470/1 – orná pôda o výmere 109 m2  a KN-E- 470/2 – orná pôda 
o výmere 1566 m2 , v podielovom spoluvlastníctve a to Pavol Pitoňák pod B4 v 1/ 8- ine,  
Anton Pitoňák pod B7 v 1/ 8- ine, Júlia Pitoňáková pod B10  v 1/ 8- ine  a Júlia Jarkovská pod 
B 11 v č/ 8 - inách, v pomere k celku.  
                 
LV č. 806,  
ako pozemky p. č. KN-C- 448/3 – ostatné plochy o výmere 1826 m2,  v podielovom 
spoluvlastníctve a to Pavol Pitoňák pod B6 v 3/ 144- inách,  Anton Pitoňák pod B9 v 3/ 144- 
inách, Júlia Pitoňáková pod B36  v v 3/ 144- inách a Júlia Jarkovská pod B 38 v 12/ 144 - 
inách, v pomere k celku.  
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LV č. 32,  
ako pozemky p.č. KN-C- 448/2 – ostatné plochy o výmere 3478 m2,  v podielovom 
spoluvlastníctve a to Pavol Pitoňák pod B17 v 3/ 144- inách,  Anton Pitoňák pod B20 v 3/ 
144- inách,  Júlia Pitoňáková pod B52 v 3/ 144- inách a Júlia Jarkovská pod B 54 v 12/ 144 - 
inách, v pomere k celku.  

 
od predávajúcich,   Pavla Pitoňáka, rod. Pitoňáka, nar. .............., r. č. .............., bytom 
Jamník č.130,  053 05, Slovenská republika, Antona Pitoňáka, rod. Pitoňáka, nar. ..............., 
r. č. ..................., bytom Bratislava, A. Gwerkovej 1535/2, 851 04, Slovenská republika, Júlie 
Pitoňákovej, rod. Dzilskej, nar. ..................., r. č. ........................, bytom Granč - Petrovce, 
Gašparovec 105/4, 053 05,  Slovenská republika a Júlie Jarkovskej, rod. Mačákovej, nar. 
...................., r. č. ..........................., bytom Granč - Petrovce, Gašparovec 160/7, 053 05,  
Slovenská republika, za dohodnutú kúpnu cenu 21.000,- EUR (slovom: Dvadsaťjedentisíc 
EUR), pričom každému z nich bude vyplatená suma v súlade s jeho spoluvlastníckym 
podielom. 
 

6. cenu pozemku v lokalite Gašparovec na 15,00 €/m2 
7. Podpis zmlúv o budúcich zmluvách o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 

v lokalite IBV Gašparovec – prednostne so žiadateľmi, ktorí sú ochotní zložiť zálohu 
na stavebné pozemky v sume 7 500,- EUR / stavebný pozemok . Záloha bude použitá 
na vysporiadanie a prípravu pozemkov 

8. Finančné prostriedky z rozpočtu obce potrebné na práce súvisiace 
s rekonštrukciou OcÚ , a sály KD, ako aj kotolne- podľa potreby 

9. Finančné prostriedky na zorganizovanie osláv MDD na deň 1. 6. 2019 v areály 
ZŠ v Granč – Petrovciach 

10. Odpísanie záväzku Obce Granč-Petrovce  v účtovníctve obce Granč – Petrovce, 
evidovaného voči spoločnosti   GAAD REAL, s.r.o., so sídlom: Námestie 
legionárov 5, 080 01 Prešov, IČO:  36499366, vo výške  6 200,- EUR z dôvodu 
jeho premlčania a nepodpísania zmluvy o pôžičke zo dňa 11. 12. 2015 

 
C. Poveruje: 

1. Starostu obce k prieskumu možnosti výstavby bytového domu a možnosti 
financovania tohto projektu a tiež prípravy projektovej dokumentácie. 

  
Toto uznesenie bolo jednohlasne prijaté všetkými prítomnými poslancami. 
 
Granč-Petrovce, 15.03.2019 
 
Zapísal:            Jana Morongová                            ........................................... 
 
 
Overovatelia zápisnice:      Ladislav Štofila   ............................................ 
 
     
                               Ing. Ľubomír Bašta                         ............................................ 
 
  
                                                                                                       ............................................. 
 

                                                              Mgr. Peter Pitoňák 
                                                                                                                   starosta obce 


