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Mgr. Jana Lauferová 

   starostka obce 

UZNESENIA Z 2. ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HURBANOVA VES  

KONANÉHO DŇA  13. 2. 2023 o 18.00 HOD. 

NA OBECNOM ÚRADE V  HURBANOVEJ VSI 

 

 

Uznesenie č. 1/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

schvaľuje program zasadnutia.  

( za: 7 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomných: 0 poslancov)  

 

Uznesenie č. 2/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

volí návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Radoslav Juríček, Mgr. Martina Petráková a Ing. 

Vratko Šoka. 

( za: 7 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomných: 0 poslancov ) 

 

Uznesenie č. 3/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

poveruje starostku Obce Hurbanova Ves Mgr. Janu Lauferovú obstaraním stavby – budovy materskej 

školy. 

( za: 7 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomných: 0 poslancov) 

 

Uznesenie č. 4/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

schvaľuje Kúpnu zmluvu uzavretú medzi Obcou Hurbanova Ves a spoločnosťou WIND 2, s.r.o., 

Senec za účelom kúpy vnútrozonálnej cestnej komunikácie a chodníkov riešené bezbariérovou 

úpravou v mieste styku s komunikáciou a prepojené verejným chodníkom na existujúci obecný 

chodník za cenu 1,- € ( slovom jedno euro ) za celý predmet kúpy. 

( za: 7 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomných: 0 poslancov ) 
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Uznesenie č. 5/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

schvaľuje Kúpnu zmluvu  uzavretú medzi Obcou Hurbanova Ves a spoločnosťou WIND 2, s.r.o., 

Senec za účelom kúpy stavby, ktorá pozostáva zo 43 ks svietidiel LED typu SL street slim 2850    so 

svetelným zdrojom 23W vrátane osvetľovacích stožiarov AMAKO LBH – 68 + výložník 0,5 m      v 

počte 43 za cenu 1,- € ( slovom jedno euro ) za celý predmet kúpy. 

( za: 7 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomných: 0 poslancov) 

 

Uznesenie č. 6/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

schvaľuje Kúpnu zmluvu  uzavretú medzi Obcou Hurbanova Ves a spoločnosťou WIND 2, s.r.o., 

Senec za účelom kúpy verejného vodovodu HDPE DN 110 v celkovej dĺžke 733,16 m  a verejnej 

tlakovej splaškovej kanalizácie HDPE d110 v celkovej dĺžke 287,79 m a HDPE d63 v celkovej dĺžke 

381,85 m za cenu 1,- € ( slovom jedno euro ) za celý predmet kúpy. 

( za: 7 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomných: 0 poslancov ) 

 

Uznesenie č. 7/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

schvaľuje Kúpnu zmluvu  uzavretú medzi Obcou Hurbanova Ves a spoločnosťou WIND 2, s.r.o., 

Senec za účelom kúpy nehnuteľností zapísaných na LV č. 480, vedený Správou katastra Senec, okres: 

Senec, obec: Hurbanova Ves, katastrálne územie: Hurbanova Ves a to: 

a) pozemku s par.č. 108/2, druh pozemku – Ostatná plocha, s výmerou 7315 m2, v podiele 1/1,      t.j. 

vcelku, parcela registra „C“ 

b) pozemku s par.č. 108/52, druh pozemku – Ostatná plocha, s výmerou 150 m2, v podiele 1/1,     t.j. 

vcelku, parcela registra „C“ 

c) pozemku s par.č. 108/70, druh pozemku – Ostatná plocha, s výmerou 18 m2, v podiele 1/1,        t.j. 

vcelku, parcela registra „C“ 

d) pozemku s par.č. 108/72, druh pozemku – Ostatná plocha, s výmerou 20 m2, v podiele 1/1,        t.j. 

vcelku, parcela registra „C“ 

e) pozemku s par.č. 108/74, druh pozemku – Ostatná plocha, s výmerou 20 m2, v podiele 1/1,        t.j. 

vcelku, parcela registra „C“ 
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f) pozemku s par.č. 108/76, druh pozemku – Ostatná plocha, s výmerou 20 m2, v podiele 1/1,        t.j. 

vcelku, parcela registra „C“ 

g) pozemku s par.č. 108/78, druh pozemku – Ostatná plocha, s výmerou 20 m2, v podiele 1/1,        t.j. 

vcelku, parcela registra „C“ 

h) pozemku s par.č. 108/80, druh pozemku – Ostatná plocha, s výmerou 20 m2, v podiele 1/1,        t.j. 

vcelku, parcela registra „C“ 

i) pozemku s par.č. 108/90, druh pozemku – Ostatná plocha, s výmerou 20 m2, v podiele 1/1,        t.j. 

vcelku, parcela registra „C“ 

j) pozemku s par.č. 108/91, druh pozemku – Ostatná plocha, s výmerou 17 m2, v podiele 1/1,        t.j. 

vcelku, parcela registra „C“ 

k) pozemku s par.č. 108/148, druh pozemku – Ostatná plocha, s výmerou 24 m2, v podiele 1/1,     t.j. 

vcelku, parcela registra „C“ 

l) pozemku s par.č. 126/12, druh pozemku – Ostatná plocha, s výmerou 1026 m2, v podiele 1/1,     t.j. 

vcelku, parcela registra „C“ 

za cenu vo výške 1,- € (slovom: jedno euro) za celý predmet kúpy. 

( za: 7 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomných: 0 poslancov ) 

 

Uznesenie č. 8/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Hurbanova Ves na rok 2023. 

( za: 7 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomných: 0 poslancov) 

 

Uznesenie č. 9/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

ruší Uznesenie č. 25/12/2022  zo dňa 14.12.2022. 

( za: 7 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomných: 0 poslancov) 

 

Uznesenie č. 10/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hurbanova Ves 

schvaľuje zámer prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve obce: 

a) kanceláriu na 1. poschodí obecného úradu – časť nebytového priestoru vo výmere 18,5 m2 

v nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom Senec, 
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katastrálnym odborom, na liste vlastníctva číslo 157, Okres Senec, Obce Hurbanova Ves, katastrálne 

územie Hurbanova Ves ako stavba, súpisné číslo 48/1, postavená na pozemku parcela registra „C“ 

katastra nehnuteľností s parcelným číslom 82/2  za minimálnu cenu 99,- €/ 1  mesiac, 

b) kanceláriu na 1. poschodí obecného úradu – časť nebytového priestoru vo výmere 16,5 m2 

v nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom Senec, 

katastrálnym odborom, na liste vlastníctva číslo 157, Okres Senec, Obce Hurbanova Ves, katastrálne 

územie Hurbanova Ves ako stavba, súpisné číslo 48/1, postavená na pozemku parcela registra „C“ 

katastra nehnuteľností s parcelným číslom 82/2 za minimálnu cenu 99,- €/ 1  mesiac.  

( za: 7 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0, neprítomných: 0 poslancov ) 

 

 

V Hurbanovej Vsi, dňa 13. 2. 2023     Mgr. Jana Lauferová 

              starostka obce 

 
 

 

 


