
U Z N E S E N I A   
z  21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,                          

konaného dňa  27. 08. 2018   na obecnom úrade so začiatkom o 18.00 hodine. 

__________________________________________________________________________ 

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia 
Uznesenie č. 1/VIII/2018 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

                                                               

                                                                schvaľuje 
Predložený návrh programu rokovania.  

Hlasovanie: prít.7; za 7, proti 0, zdr. 0     

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa   27.08.2018                                    Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 2/ Návrh na  zapisovateľa,  overovateľov  zápisnice a návrhovú komisiu 

Uznesenie č. 2/VIII/2018 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

 

                                                                schvaľuje 
 

    -  zapisovateľka: Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce 

    -  návrhová komisia: Jozef Krajčovič, Jozef Korec,  Marián Kozinka;  

    -  overovatelia  zápisnice:  Ing. Gabriel Šuranyi, Ing. Jozef Pilát. 

Hlasovanie: prít 7; za 7 proti 0, zdr. 0   

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  27.08.2018                                      Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu  3/ Schválenie kúpnej zmluvy 12 –bytového domu  

Uznesenie č. 3/VIII/2018 -Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

 

                                                                schvaľuje 

1.Uzatvorenie Kúpnej zmluvy so zhotoviteľom  Cronson s.r.o., Hviezdoslavova 10, 956 11 

Ludanice, IČO: 35 942 134, predmetom ktorej je kúpa  nasledovných nehnuteľností. 

A/ Stavba  súp. číslo 705 Bytový dom 12 b.j.,  zapísaná na liste  vlastníctva č.1301, 



katastrálne územie  Žabokreky nad Nitrou, obec Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske, 

v spoluvlastníckom podiele 1/1,  postavená na pozemku parcely reg. C-KN č.334/4 a 334/5. 

 

B/ Pozemok reg. C-KN  , parcela č. 334/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 539  m2,  

na ktorom ja postavená stavba bytového domu 12 b.j. súp. číslo 705, ktorý je  zapísaný  na 

liste vlastníctva č. 1301, katastrálne územie  Žabokreky nad Nitrou, obec Žabokreky nad 

Nitrou, okres Partizánske, v spoluvlastníckom podiele 1/1.  

Parcela reg. C- KN č. 334/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4m2, na ktorej je taktiež 

postavená stavba bytového domu, je vo výlučnom vlastníctve kupujúceho.  

 

C/ Pozemok reg. C-KN, parcela č. 334/3 – ostatné plochy o výmere 752 m2, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1301, katastrálne územie  Žabokreky nad Nitrou, obec Žabokreky nad 

Nitrou, okres Partizánske, v spoluvlastníckom podiele 1/1, 

 

D/ Súvisiacu technickú vybavenosť a to :  

-  Prístupová komunikácia  

-  Spevnené plochy  

-  Vodovodná prípojka 

-  Kanalizačná prípojka dažďovej kanalizácie  

-  Kanalizačná prípojka  splaškovej kanalizácie 

 

2. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce podpísaním predmetnej Kúpnej zmluvy   

3. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce podpísaním záložných zmlúv   v prospech 

Ministerstva dopravy a výstavby SR a Štátneho fondu rozvoja bývania SR na Bytový dom 12 

b.j. vrátane prislúchajúcich pozemkov k bytovému domu uvedené v kúpnej zmluve. 

Hlasovanie: prít 7; za 7 proti 0, zdr. 0   

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa  27.08.2018                                      Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

overovatelia:   Ing. Gabriel Šuranyi 

 

 

                     Ing. Jozef Pilát 

 

 


