
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Píla  2017

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 22/2017 zo dňa 23.10. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení  

ruší  uznesenia OZ : č. 8/2017 zo dňa 26.5. 2017, č. 9/2017 zo dňa 26.5. 2017 a č. 11/2017 zo dňa 30.6. 2017 z dôvodu 
nenaplnenie podmienky zverejnenie 15 dní pred uznesením o predaji

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom  4   ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 23/2017 zo dňa 23.10. 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 KN-C 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 4   ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 24/2017 zo dňa 23.10. 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 KN-C 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 4    ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 25/2017 zo dňa 23.10. 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 KN-C č.:  
148/3 zast. plocha o výmere 68m2 podľa návrhu GP č. 021/2017 vyhotoveného geodetom Ing. Jurajom Nemcom Mgr. 
Hane Jurčíkovej rod.  Hančíkovej a Ing. Lukášovi Jurčíkovi

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 4    ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 26/2017 zo dňa 23.10. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení  

schvaľuje úhradu ceny za kúpu pozemku p. Tomašovitsovi vo forme pravidelných splátok najviac v trvaní jedného roka

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom  4   ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Píle č. 27/2017 zo dňa 23.10. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Píle  v zmysle č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení  

schvaľuje 

Všeobecnú  hodnotu  majetku  obce  získaného  a  obstaraného  darovaním  na  základe Darovacej  zmluvy č. p.: 
KRHZ-BA-298-005/2017,  medzi  Ministerstvom  vnútra  SR,  Pribinova  2, Bratislava  a Obcou  Píla  v nulovej  
nadobúdacej  cene  a určuje  hodnotu  hnuteľného majetku  (PRAGA P V3S),  na  zaradenie  do majetku   obce   v cene   
500.-€   metódou   porovnávania   s cieľom   vykazovania   správnej  účtovnej evidencie majetku.  

Počet poslancov s mandátom: 4
Hlasovanie: prítomní poslanci s mandátom  4   ZA-4 _/ZDRŽ-___/PROTI-

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

RNDr. Ing. Mgr.  Radovan Mičunek, PhD.


