Zápisnica
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 10.08.2017 o 09,00 hodine
v priestoroch Obecného úradu v Píle
Program:
1.
Kontrola účasti poslancov
2.
Kontrola plnenia uznesení
3.
Určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu OZ
4.
Zámer predaja pozemku podľa osobitého zreteľa – Erik Tonkovič
5.
Diskusia
6.
Záver
1.

Kontrola účasti poslancov
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Eugen Čižmárik, starosta obce, ktorý
všetkých privítal, oboznámil ich s programom zasadnutia. Konštatoval, že obecné
zastupiteľstvo má päť poslancov, z ktorých sú prítomní piati, čiže obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné.

2.

Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva sú splnené.

3.

Určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu OZ
Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia, určil za overovateľov zápisnice
Daniela Oláha a Romana Tadiana.
Uznesenie č.9/2017
Obecné

zastupiteľstvo

v

Píle

schvaľuje

program

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva 10.08.2017.
Hlasovanie: za 5/5: Doc. Ferdinand Chrenka akad. soch., Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria
Kováčová, Daniel Oláh, Roman Tadian, proti: 0, zdržal sa : 0
4.

Zámer predaja pozemku podľa osobitého zreteľa – Erik Tonkovič
Starosta obce prečítal zámer previesť pozemok na E KN parcele č. 4603/1 ostatná plocha
o výmere 10 m2 ( novo vzniknutá parcela C KN č. 680/16 ) vedená pre obec Píla, k.ú.
Píla na LV č. 145 v podiele 1/1 v prospech kupujúceho Erika Tonkoviča, bytom
Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce.
Uznesenie č.10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Píle schvaľuje zámer na

odpredaj pozemku podľa

osobitného zreteľa na E KN parcele č. 4603/1 ostatná plocha o výmere 10 m2
v prospech kupujúceho Erika Tonkoviča, bytom Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté
Moravce.
Odôvodnenie: pri vyhotovovaní geometrického plánu pre p. Erika Tonkoviča,
v katastrálnom území Píla s.č. 122 rekreačná chalupa, postavená na pozemku
parcely C KN č.680/2 bol zistený nesúlad medzi skutkovým a právnym stavom

evidovaným v KN. Konkrétne sa jedná o nesprávny zákres rekreačnej chalupy s.č.
122 na pozemku parcely C KN č. 680/2 ( LV č. 107).
Zameraním sa zistilo že predmetná chalupa v skutočnosti zasahuje aj do pozemku
parcely C KN č. 680/1 a 680/3 a do E KN č. 4603/1. O nesúlade bol informovaný aj
katastrálny odbor OÚ Žarnovica, ktorý informoval, že po nadobudnutí
oddeľovaných pozemkov p. Tonkovičom, bude zistený nesúlad odstránený v zmysle
nového GP č.6/2017 a 7/2017 vypracované firmou GEPRON s.r.o., Nám. A. Hlinku
12, 953 01 Zlaté Moravce.
Z uvedeného dôvodu sa prevod predmetnej nehnuteľnosti posudzuje ako prevod
z dôvodu osobitného zreteľa za kúpnu cenu vo výške 4€/m2, cena za pozemok na
parcele E KN č.4603/1 o výmere 10 m2 bude 40€.
Hlasovanie: za 5/5: Doc. Ferdinand Chrenka akad. soch., Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria
Kováčová, Daniel Oláh, Roman Tadian, proti: 0, zdržal sa : 0

5.

Diskusia
Doc. Ferdinand Chrenka akad. soch. navrhol urobiť workschop na fotografovanie
s výstavou, ktorý by sa uskutočnil 14 a 15. 9.2017 a púšťanie šarkanov 16.9.2017.

6.

Záver
Po vyčerpaní
všetkých bodov programu, starosta obce zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia:
Daniel Oláh

.............................

Tadian Roman

.............................

