
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Píle,
konaného dňa 4. 1. 2013 o 18.00 v Osvetovej besede v Píle

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta obce Mgr. RNDr. Ing. 
Radovan Mičunek, PhD. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Zasadnutia sa zúčastnili poslanci OZ: Dana Kschillová, Mgr. Filip Pudmarčík, PaedDr. Zuzana 
Vaňková.

Ospravedlnená:  Katarína Kučerová,  Mgr. Iveta Balejčíková

Za zapisovateľa bol určený: starosta Radovan Mičunek
Za overovateľov zápisnice boli určení: Marta Koleková a Dana Kschillová.

Rokovanie OZ pokračovalo návrhom programu,  do ktorého bol   pridaný bod rokovania o 
odpredaji majetku obce manž. Gajdošovím:

Návrh programu:

1.  správa o činnosti obce za rok 2012
2.  diskusia – rôzne (odpredaj majetku)
3. Záver

1.   správa o činnosti obce za rok 2012  

Starosta  oboznámil  prítomných  s  činnosťou  obecného  úradu  počas  roku  2012.  Štatisticky 
zhrnul všetky vykonávané činnosti a zároveň informoval o podaných projektoch a plánoch na rok 
2013.  Na  záver  svojho  vystúpenia  sa  poďakoval  poslancom  za  ich  celoročnú  prácu  a  zaprial 
všetkým prítomným všetko dobré do nového roka 2013.

2.   diskusia – rôzne (odpredaj majetku)  

V tomto bode OZ osúhlasilo predaj majetku obce uznesením: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 1/2013 zo dňa 4.1. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom 
znení

v súlade so zákonom 138/1991 Zb. v znení zákona 258/2009Z.z o majetku obcí 

schvaľuje  predaj obecného majetku podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného

osobitného zreteľa(susediaci pozemok, užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu) 

maželom Mariánovi a Paulíne Gajdošovím 

podľa geometrického plánu č. 22/2012 – vyhotoveného p. Ing. Vladimírom Kováčom a overeného správou 
katastra Pezinok  dňa 16.11.2012 pod číslom G1 973/2012.

časť pozemku č. 146 registra „E“  pod čílom 146/9 o výmere 24m2

Cen  a je stanovená na     na 10€/m2.  

 

Počet poslancov s mandátom: 5



Hlasovanie:     prítomní poslanci s mandátom       ZA- _/ZDRŽ-___/PROTI-  

Ďalším uzensaním zobralo ZO na vedomie správu zstarostu z bodu č.1

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 2/2013 zo dňa 4.1. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle   zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení 

berie na vedomie: správu o činnosti obce za rok 2012

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie:   prítomní poslanci s mandátom    ZA- _/ZDRŽ-___/PROTI-  

Nasledovala krátka diskusia po ktorej starosta ukončil rokovanie a poďakoval zúčastneným za 
účasť.

Zápisnicu zapísal: starosta 
Overovatelia zápisnice:
Dana Kschillová …...............................

Marta Koleková  …...............................

starosta obce
Mgr. RNDr. Ing. Radovan Mičunek, PhD.
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