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U z n e s e n i e   č. 5  /  2 0 1 9 
 

 
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Granč-Petrovciach, konaného dňa 28.06.2019 

(piatok) o 19:00 hod. v ŠJ pri MŠ v Granč-Petrovciach. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Granč-Petrovciach: 
 

A. Berie na vedomie: 
1. darovaciu zmluvu, 
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018. 

 
B. Schvaľuje: 
1. program 5. zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice, 
2. bez výhrad celoročné hospodárenie obce za rok 2018 a spojenú výročnú správu 

zakonsolidovaný celok, 
3. zmenu rozpočtu na rok 2019, 
4. dotáciu pre eRko vo výške 300,00 €, 
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, podľa  Geometrického plánu č. 14/2019 zo dňa 11.06.2019 
vypracovaného geodetom Jozefom Chovancom. 
Ide o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/8 –iny v pozemkoch, v k. ú. Granč – 
Petrovce, zapísaných  na LV č. 869,  pod B1 vo vlastníctve SR- Slovenským 
pozemkovým  fondom, Búdková cesta 36,  817 47 Bratislava, z dôvodu plánovanej 
výstavby na  pozemkoch: 
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, ako pozemky KNC- 468/71 - 
orná pôda o výmere 170 m2, KNC- 468/73-  orná pôda o výmere 574 m2, KNC- 
468/75-  orná pôda o výmere 526 m2, KNC- 468/77-  orná pôda o výmere 516 m2, 
KNC- 468/79-  orná pôda o výmere 507 m2,  KNC- 468/81-  orná pôda o výmere 489 
m2, KNC- 468/83-  orná pôda o výmere 463 m2, KNC- 468/85-  orná pôda o výmere 
517 m2, KNC- 468/86-  orná pôda o výmere 191 m2, KNC- 468/87- orná pôda 
o výmere 564 m2 a parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu, ako 
pozemky KNE- 470/2 - orná pôda o výmere 1566 m2. 

6. VZN obce Granč-Petrovce č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Granč-Petrovce. 

 
Toto uznesenie bolo jednohlasne prijaté všetkými prítomnými poslancami. 
 
 
Zapísal:            Jana Morongová                            ........................................... 
 
Overovatelia zápisnice:      Ladislav Štofila   ............................................ 
      
                               Ing. Marek Zavatčan                     ............................................ 
 
                                                                                                          
                   ............................................. 
 

                                                                  Mgr. Peter Pitoňák 
                                                                                                                     starosta obce 


