
OBEC MUDROVCE

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE
MUDROVCE

Č. 13/2022

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.08.2022

Schválenie programu riadneho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva

Predkladateľ: Ing. Iveta Horvatová, starostka obce

Obecné zastupiteľstvo obce Mudrovce

A/  Schvaľuje

      1.  Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva tak, ako bol 
uvedený 
           v pozvánke na zasadnutie.
    
      2.  Overovateľov zápisnice: B. Sasáková, J. Horvat 

Hlasovanie č. 1

Počet všetkých poslancov:                  - 3 -
Počet prítomných poslancov:             - 3 -
Počet hlasujúcich poslancov:              - 3 -

Hlasoval za :        -3-                     hlasoval proti:    -0-                         
zdržal sa hlasovania:     -0-

V Mudrovciach, dňa 19.08.2022

Podpísané dňa: 22.08.2022



                                                                                                                                              
Ing. Iveta Horvatová
                                                                                                                                              
starostka obce

OBEC MUDROVCE

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE
MUDROVCE

Č. 14/2022

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.08.2022

Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ

Predkladateľ: Ing. Iveta Horvatová, starostka obce

Obecné zastupiteľstvo obce Mudrovce

A/  berie na vedomie

      1.  Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ konaného, dňa 
31.03.2022 .
           - uznesenia obecného zastupiteľstva  boli riadne v stanovených 
termínoch  splnené.
    
     

Hlasovanie č. 2

Počet všetkých poslancov:                  - 3 -
Počet prítomných poslancov:             - 3 -
Počet hlasujúcich poslancov:              - 3 -

Hlasoval za :        -3-                     hlasoval proti:    -0-                         
zdržal sa hlasovania:     -0-



V Mudrovciach, dňa 19.08.2022

Podpísané dňa: 22.08.2022
                                                                                                                                              
Ing. Iveta Horvatová
                                                                                                                                              
starostka obce

OBEC MUDROVCE

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE
MUDROVCE

Č. 15/2022

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.08.2022
Schvaľuje zámer na odpredaj

Predkladateľ: Ing. Iveta Horvatová, starostka obce

Obecné zastupiteľstvo obce Mudrovce

A/  Schváľuje

      1. Nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Mudrovce, 04447 Mudrovce, IČO 
690309 vedenej na LV č. 146, parcelné číslo 22 o výmere 253 m2, KNC, druh 
pozemku záhrada, k. ú. Mudrovce žiadateľovi Imro Dušan r. Imro, narodený 
13.11.1952, bytom Bielocerkevská 784/17, Košice, PSČ 040 22, SR v zmysle 
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a odsek 8 písmeno e) z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa za cenu  3,00 eur/1m2 celkom 759 eur.
Kupujúci bude taktiež znášať všetky náklady spojené s predajom ako sú napr. 
nový geometrický plán, kúpno-predajná zmluva, poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností.
Zdôvodnenie: Jedná sa o majetok, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a obec ho 
neplánuje v budúcnosti využívať. Nadobúdateľ je povinný trvalo odstrániť dreviny
zasahujúce a ohrozujúce budovu obecného úradu. V prípade budúceho predaja, si
obec vyhradzuje predkupné právo za cenu v akej bola nehnuteľnosť odpredaná 
obcou žiadateľovi.
Hlasovanie č. 3

Počet všetkých poslancov:                  - 3 -

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/838730/27/1?pos=48.827391,21.449795,19
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/838730/27/1?pos=48.827391,21.449795,19


Počet prítomných poslancov:             - 3 -
Počet hlasujúcich poslancov:              - 3 -

Hlasoval za :        -3-                     hlasoval proti:    -0-                         
zdržal sa hlasovania:     -0-

V Mudrovciach, dňa 19.08.2022

Podpísané dňa: 22.08.2022
                                                                                                                                              
Ing. Iveta Horvatová
                                                                                                                                              
starostka obce

OBEC MUDROVCE

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE
MUDROVCE

Č. 16/2022

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.08.2022
Schvaľuje zámer na odpredaj

Predkladateľ: Ing. Iveta Horvatová, starostka obce

Obecné zastupiteľstvo obce Mudrovce

A/  Schváľuje

   2.   Nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Mudrovce, 04447 Mudrovce, IČO 690309
vedenej na LV č. 146, parcelné číslo 33 o výmere 58 m2, KNC, druh pozemku 
záhrada, k. ú. Mudrovce žiadateľom Janočko Radoslav r. Janočko a Slávka 
Janočková r. Medveová, 044 47, Mudrovce, č. 9, SR, Dátum narodenia: 
29.10.1972, Dátum narodenia: 29.11.1970 do BSM v zmysle zákona 138/1991 
Zb. o majetku obcí §9a odsek 8 písmeno e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
za cenu
 3,00 eur/1m2 celkom 174,00 eur.
Kupujúci budú taktiež znášať všetky náklady spojené s predajom ako sú napr. 
kúpno-predajná zmluva, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností a pod..



Zdôvodnenie: Jedná sa o majetok, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a obec ho 
neplánuje v budúcnosti využívať. V prípade budúceho predaja, si obec vyhradzuje
predkupné právo za cenu v akej bola nehnuteľnosť odpredaná obcou žiadateľovi.
Hlasovanie č. 4
Počet všetkých poslancov:                  - 3 -
Počet prítomných poslancov:             - 3 -
Počet hlasujúcich poslancov:              - 3 -

Hlasoval za :        -3-                     hlasoval proti:    -0-                         
zdržal sa hlasovania:     -0-

V Mudrovciach, dňa 19.08.2022

Podpísané dňa: 22.08.2022
                                                                                                                                              
Ing. Iveta Horvatová
                                                                                                                                              
starostka obce


