Uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Píla 2017
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 7/2017 zo dňa 26.5. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
platnom znení a v nadväznosti na § 11, ods. 4, písm. c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

berie na vedomie
návrhy pre zadanie zmien a doplnkov územného plánu obce v rozsahu
- presná identifikácia verejnoprospešných pozemkov a stavieb v textovej aj grafickej podobe
- zapracovanie stavby náučného chodníka
- návrh zmeny rozvojového zámeru 4/o
- zapracovanie máp povodňového rizika a povodňového ohrozenia
-oprava hranice ochranného pásma vodného zdroja Maruša
- spracovanie lokality 5/o a 7/v
- zapracovanie grafiky turistických atraktivít obce
 ukladá obecnému úradu
-vyzvať obyvateľov na podanie podnetov k zmenám a doplnkom
-pripraviť verejné obstarávanie dokumentácie v tomto rozsahu
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3

ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 8/2017 zo dňa 26.5. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení
v súlade so zákonom 138/1991 Zb. v znení zákona 258/2009Z.z o majetku obcí

a) schvaľuje predaj obecného majetku podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného osobitného zreteľa parcely č. 188/3 zast.
plocha o výmere 50m2 podľa návrhu GP č. 14/2017 vyhotoveného geodetom Ing. Vladimírom Kováčom Silvii
Janíčkovej
Za osobitný zreteľ sa považuje: užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu, susediaca
nehnuteľnosť malej výmery a zcelovanie pozemkov
b) stanovuje cenu na 10,-€/m2
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3 ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTIUznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 9/2017 zo dňa 26.5. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení
v súlade so zákonom 138/1991 Zb. v znení zákona 258/2009Z.z o majetku obcí

a) schvaľuje predaj obecného majetku podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného osobitného zreteľa parcely č. 188/1 zast.
plocha o výmere105m2 podľa návrhu GP č. 14/2017 vyhotoveného geodetom Ing. Vladimírom Kováčom Martinovi
Tomašovitsovi
Za osobitný zreteľ sa považuje: užívanie nehnuteľnosti, zosúladenie právneho a skutkového stavu, susediaca
nehnuteľnosť malej výmery a zcelovanie pozemkov
b) stanovuje cenu na 10,-€/m2
Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3

ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

