
 

Z  á  p  i  s  n  i  c  a 
 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva /OZ/ Štefanová konaného dňa 02. novembra 

2017 o 14,00 hod. v zasadačke OÚ Štefanová. 

 

Prítomní:   Podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 1.                        

Program: 1. Otvorenie, odsúhlasenie programu, určenie overovateľov, kontrola uznesení                                  

2. Schválenie výsledku OVS na nájom pozemkov v majetku obce Štefanová 

3. Rôzne 

4. Uznesenia 

5.  Záver 

 

K bodu č. 1 :  

- Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril  a viedol  starosta Viliam Tekula. 

Zapisovateľom zápisnice poveril Elenu Perželovú za overovateľov zápisnice boli určeni  

poslanci Katarína Neuschlová a Miroslav Schmidt, kontrola uznesení poslankyňa Adriana 

Miklášová, hlavná kontrolórka Mgr. Balejčíková sa ospravedlnila. 

  Starosta Viliam Tekula,  navrhol schváliť program zasadnutia OZ. Predložený 

program bol schválený bez pripomienok  prítomnými poslancami.  

 

K bodu č.2: 

 - Starosta predložil poslancom Obecného zastupiteľstva  schválenie výsledku Verejnej 

obchodnej súťaže na prenájom pozemkov v majetku obce Štefanová 

Poslanci výsledok VOS jednohlasne schválili  

 

K bodu č.3:        

 -  Starosta informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o zakúpení stromkov a okrasných 

drevín z pridelenej dotácie BSK  a navrhol, že spoločne určia  miesto ich výsadby. 

Poslanci vzali na vedomie 
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K bodu č.4: 

UZNESENIE č.: 23/OZ/17 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovej podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku            

obcí v znení neskorších predpisov 

 s c h v a ľ u j e   

 

prenájom nehnuteľností pozemkov:  

 

prenájom nehnuteľností v katastrálnom území:  Štefanová, obec: Štefanová, okres 

Pezinok, zapísané na Liste vlastníctva číslo 755 vedenom Okresným úradom Pezinok, 

katastrálny odbor, a to konkrétne: 

 - parcela registra „E-KN“ č. 1204 o výmere 6.589m
2 -

 orná pôda, 

       - parcela registra „E-KN“ č. 1205 o výmere 12.103m
2
, orná pôda, 

       - parcela registra „E-KN“ č. 1206 o výmere 3.366m
2
, orná pôda, 

       - parcela registra „E-KN“ č. 1207 o výmere 36.441m
2
, orná pôda, 

         za sumu 0,0071 Eur/m
2/

rok. 

 

   víťazovi obchodnej verejnej súťaže - nájomcovi: 

 

Poľnohospodárske družstvo Budmerice,  Budmerice č. d. 244,  900 86  Budmerice 

s podmienkami: 

PRENAJÍMATEĽ: Obec Štefanová 

                     zastúpená: Viliamom Tekulom, starostom obce Štefanová 

                     sídlo: Štefanová č. 100, 900 86 Štefanová 

                     IČO: 00 305 111 

                     DIČ: 2020662270 

                           bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka VUB  

                           číslo účtu: 11921112/0200  IBAN: SK5602000000000011921112 

NÁJOMCA: Poľnohospodárske družstvo Budmerice  

                       IČO: 00 190 306 

                       spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu   

                       Bratislava I,   

                       oddiel: Dr, Vložka číslo:  255/B, 

                       so sídlom: Budmerice č. d. 244, 900 86 Budmerice  

                       v zastúpení predsedom predstavenstva: Ing. Alexandrom Baxom,  

                       trvale bytom: Budmerice č. d. 764, 900 86 Budmerice 

 

DOBA NÁJMU: na dobu neurčitú  

NÁJOMNÉ: 0,0071 Eur/m
2/

rok x 58 499 m
2 
čo predstavuje výslednú čiastku vo výške: 415,34 € 

ÚČEL NÁJMU: poľnohospodárska výroba 
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UZNESENIE č.: 24/OZ/17 

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovej podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov              s c h v a ľ u j e   

prenájom nehnuteľností pozemkov:  

prenájom nehnuteľností v katastrálnom území:  Štefanová, obec: Štefanová, okres Pezinok, zapísané 

na Liste vlastníctva číslo 755 vedenom Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor a to konkrétne: 

 - parcela registra „E-KN“ č. 453 o výmere 2.831m2, druh pozemku: orná pôda, 

- parcela registra „E-KN“ č. 454 o výmere 18.293m2, druh pozemku: orná pôda, 

- parcela registra „E-KN“ č. 455 o výmere 17.249m2, druh pozemku: orná pôda, 

- parcela registra „E-KN“ č. 456 o výmere 10.002m2, druh pozemku: orná pôda, 

- parcela registra „E-KN“ č. 748 o výmere 6.772m2, druh pozemku: vinica, 

- parcela registra „E-KN“ č. 749 o výmere 14.527m2, druh pozemku: vinica, 

prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území:  Budmerice, obec: Budmerice, okres Pezinok, zapísanej 

na Liste vlastníctva číslo 2869 vedenom Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor: 

 a to konkrétne: - parcela registra „E-KN“č. 2575/5 o výmere 13.872m2, druh pozemku: orná pôda, 

všetky hore uvedené pozemky  za sumu vo výške 0,0101Eur/m2/rok.  

víťazovi obchodnej verejnej súťaže - nájomcovi: 

PERCHLAD spol. s r.o., Jesenského č. 37,  902 01 Pezinok s podmienkami:  

PRENAJÍMATEĽ: Obec Štefanová 

                          zastúpená: Viliamom Tekulom, starostom obce Štefanová 

                          sídlo: Štefanová č. 100, 900 86 Štefanová 

                          IČO: 00 305 111 

                          DIČ: 2020662270 

                          bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Pezinok 

                          číslo účtu: 11921112/0200  IBAN: SK5602000000000011921112 

NÁJOMCA:  PERCHLAD spol. s r.o.  

                       IČO: 18 049 974 

                      spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I,                             

oddiel: Sro, Vložka číslo:  13276/B, 

            so sídlom: Jesenského č. 37,  902 01 Pezinok 

            v zastúpení konateľom: Františkom Kovačovským,  

            trvale bytom: Doľany č. d. 242, 900 88, Doľany                       

DOBA NÁJMU: na dobu neurčitú  

NÁJOMNÉ: 0,0101 Eur/m
2/
rok x 83 546 m

2 
čo predstavuje výslednú čiastku vo výške: 843,81€ 

ÚČEL NÁJMU: poľnohospodárska výroba 
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K bodu č.5 : 

 

 Po vyčerpaní bodov programu starosta obce Viliam Tekula poďakoval poslancom        

za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.  

 

Overovateľ zápisnice:                                                                      Kontrola uznesení: 

 

 Katarína Neuschlová                                                                  Adriana Miklášová 

                                            

           

Miroslav Schmidt         

                  

 

 

Zápisnicu napísala:                                                               Starosta obce Štefanová: 

Elena Perželová                     Viliam Tekula 

 

 


