
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Píla  2018

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.    2/2018 zo dňa 23.3. 2018  
Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení  

a, berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu

b, schvaľuje rozpočet obce pre rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3    ZA-2 _/ZDRŽ- Z. Vanková___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.   3/2018 zo dňa 23.3. 2018  
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 KN-C: č. 
171/59, trvalé trávne porasty o výmere 80 m2  oddelenej od pôvodnej parcely KN-C: č. 171/1 na základe geometrického 
plánu   č.  41/2017   vyhotoveného   Ing.   Vladimírom   Kováčom  Šimonovi Mičunkovi

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-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.   4/2018 zo dňa 23.3. 2018  
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 KN-C: č. 
171/58, trvalé trávne porasty o výmere 12 m2  oddelenej od pôvodnej parcely KN-C: č. 171/1 na základe geometrického 
plánu   č.  41/2017   vyhotoveného   Ing.   Vladimírom   Kováčom  Ľachovej Paulíne

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-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č.   5/2018 zo dňa 23.3. 2018  
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  KN-C: č. 
146/24, zastavané ploch a nádvoria o výmere 15m2 oddelenej od pôvodnej parcely KN-E: č. 146 na základe 
geometrického plánu č. 25/2017 vyhotoveného Igorom Gahérom Máriovi Slobodníkovi

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-



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 6/2018 zo dňa 23.3. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle  § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a druhej hlavy 

VZN č. 1/2011 Zásad hospodárenia obce Píla

schvaľuje kúpu majetku 

parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

LV č. 332 : pozemok  p.č. 116 záhrady o výmere 12 m2 v podiele 1/1 k celku,

súhlasí s dohodnutou kúpnou cenou spolu v sume 120,-€.

Počet poslancov s mandátom: 5
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom 3     ZA-3 _/ZDRŽ-___/PROTI-

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      starosta  obce                    

RNDr. Ing. Mgr.  Radovan Mičunek, PhD.


