
Z á p i s n i c a 

 

napísaná z druhého mimoriadneho   zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklabinej, konaného 

dňa 01.02.2023 v zasadačke obecného úradu  

 

Program 

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice    

3. Odkúpenie nehnuteľnosti pozemok CKN par.č. 2 vedený ako zastavaná plocha 

a nádvoria  vo výmere 244 m2 a rodinný dom  súp.č. 233 vedený na LV č. 2107, 

katastrálne územie Sklabiná rodinný dom súp.č. 233, vlastník Kokyová Angelika 

4.  Uznesenie                                                    

      5.  Záver    
 

 

 

Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila  starostka obce Bc. Kálovcová Marta, ktorá 

privítala všetkých prítomných. Podľa prezenčnej listiny zistila, že sú       prítomní všetci   

poslanci obecného zastupiteľstva.   Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je 

schopné platne sa uznášať a  prečítala program zasadnutia, ktorý bol  jednohlasne schválený. 

 

K bodu 2/ 

Starostka obce za overovateľov zápisnice určila    

- Kazi Ivan 

- Koška Michal 

   a do návrhovej komisie navrhla  

     -     PhDr. Havrilová Dana   - predseda 

-  Ing. Hájek Vladislav  - člen 

-  Kucej Jozef    – člen  

Overovatelia zápisnice a návrhová komisia boli jednohlasne schválení. 

 

K bodu 3/ 

Starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva ponuku vlastníčky nehnuteľností 

Kokyovej Angeliky, rod. Kokyová, nar. 02.01.1982, trvale bytom Sklabiná 233 na odpredaj 

nehnuteľností a to pozemok CKN par.č. 2 vedený ako zastavaná plocha a nádvoria  vo výmere 

244 m2 a rodinný dom  súp.č. 233 vedený na LV č. 2107, katastrálne územie Sklabiná. Poslanci 



obecného zastupiteľstva  jednohlasne schválili odkúpenie nehnuteľností od vlastníčky 

Kokyovej Angeliky  a to pozemok CKN par.č. 2 vedený ako zastavaná plocha a nádvoria  vo 

výmere 244 m2 a rodinný dom  súp.č. 233 vedený na LV č. 2107, katastrálne územie Sklabiná 

za kúpnu cenu 10.000,- Eur.  

 

K bodu 4/  

Návrh na uznesenie prečítal    predseda    návrhovej  komisie PhDr. Havrilová Dana.  

  

K bodu 5/ 

Záver previedla p. Bc. Kálovcová Marta, starostka obce, ktorá sa poďakovala poslancom za 

účasť  a  zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.  

 

 

Zapísal:  Kušniarová Veronika                                            Starosta obce: Bc. Marta Kálovcová 

                                                                                             

 

 

Overovatelia:  Kazi Ivan   

                       Koška Michal             

 


