Zápisnica
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 08.09.2017 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.
Správa audítora za rok 2016
6.
Zmena rozpočtu na rok 2017
7.
Diskusia
8.
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 štyria, 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 Ing. Tomáša
Čižmárika a Valériu Kováčovú
Uznesenie č.11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Píle schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva
08.09.2017.
Hlasovanie: za 4/4: Doc. Ferdinand Chrenka akad. soch., Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria
Kováčová, Daniel Oláh, proti: 0, zdržal sa : 0
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, nar. 21.06.1977, bytom Palárikova
3519/14, 953 01 Zlaté Moravce. Zámer previesť majetok obce z dôvodov hodných osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení neskorších predpisov
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Píla bol schválený Uznesením Obecného
zastupiteľstva v Píle č. 10/2017 zo dňa 10.08.2017 a zverejnený na úradnej tabuli obce od
14.08.2017 a na internetovej stránke obce od 14.08.2017. Po prerokovaní prijali poslanci toto
uznesenie.

4.

Uznesenie č.12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Píle schvaľuje zmluvný prevod vlastníckeho práva – predaj:
-

nehnuteľnosti – pozemku na EKN parc.č.4603/1, ostatná plocha o výmere 10m2 (novo
vytvorená parcela C KN č.680/16) vedená pre obec Píla, k.ú. na LV č.145 v podiele 1/1
pre nadobúdateľa – kupujúceho do jeho výlučného vlastníctva v podiele 1/1:
Erik Tonkovič, bytom Palárikova 3519/14, nar.21.06.1977, 953 01, Zlaté Moravce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Píla.
Dôvod osobitného zreteľa:
Pri vyhotovovaní geometrického plánu pre p. Erika Tonkoviča, , bytom Palárikova 3519/14, 953
01 Zlaté Moravce, v katastrálnom území Píla s.č. 122 rekreačná chalupa, postavená na pozemku
parcely C KN č.680/2 bol zistený nesúlad medzi skutočným a právnym stavom evidovaným v KN.
Konkrétne sa jedná o nesprávny zákres rekreačnej chalupy s.č. 122 postavenej 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
pánom Tonkovičom, bude zistený nesúlad odstránený v zmysle nového GP č. 6/2017 a 7/2017
vypracovaný 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€.
Náklady spojené s prevodom uvedenej nehnuteľnosti znáša kupujúci.
Prevod uvedeného majetku obce bol schválený počtom 4 hlasov poslancov z 5 poslancov
obecného zastupiteľstva.
Z 5 poslancov bolo prítomných: 4
Hlasovanie: za 4/4: Doc. Ferdinand Chrenka akad. soch., Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria
Kováčová, Daniel Oláh, proti: 0, zdržal sa : 0
5.

Správa audítora za rok 2016
Starosta obce informoval, že účtovná uzávierka za rok 2016 a výročná správa za rok 2016 bola
overená audítorkou, obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.

6.

Zmena rozpočtu
Hana Barborová, účtovníčka obce, predložila návrh na zmenu rozpočtu na rok 2017. Poslanci
prijali toto uznesenie:
Uznesenie č.13/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2017 podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie: za 4/4: Doc. Ferdinand Chrenka akad. soch., Ing. Tomáš Čižmárik, Valéria
Kováčová, Daniel Oláh, proti: 0, zdržal sa : 0

7.

Diskusia
Neboli žiadne diskusné príspevky.

8.

Záver
Po vyčerpaní
ukončil.

všetkých bodov programu, starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Overovatelia:
Ing. Tomáš Čižmárik
Valéria Kováčová
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