OBEC KRŠKANY

Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
konaného dňa 27.10.2012

Obecné zastupiteľstvo v K r š k a n o c h

Program
11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v K r š k a n o c h , konaného dňa 27.10.2012

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Predaj pozemkov parc. č. 213/11 o výmere 380 m2 a parc. č. 213/18 o výmere 59 m2,
nachádzajúcich sa v kat. úz. Veľké Krškany, Ing. Ľudmile Krnáčovej
a Ing. Rastislavovi Pisarčíkovi
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

Ing. Peter K o v á č i k
starosta obce
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Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
konaného dňa 27.10.2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie

1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a zasadnutie obecného zastupiteľstva je
uznášaniaschopné. Následne predložil na schválenie program rokovania a dal
o predloženom programe hlasovať.
Predložený návrh programu poslanci jednomyseľne schválili.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Mária Cibulová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ing. Marek Halbavý, PaedDr. Oľga Kozlíková

3. Schválenie návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil na schválenie návrhovú komisiu v tomto
zložení:
Ivan Danko, Ing. Miroslav Plecho, Marián Chvojka
Za predložený návrh dal hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci zloženie návrhovej komisie jednomyseľne schválili.
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4. Predaj pozemkov parc. č. 213/11 o výmere 380 m2 a parc. č. 213/18 o výmere 59 m2,
nachádzajúcich sa v kat. úz. Veľké Krškany, Ing. Ľudmile Krnáčovej a Ing.
Rastislavovi Pisarčíkovi
Starosta obce Ing. Peter Kováčik predložil žiadosť
Ing. Ľudmily Krnáčovej, rod. Krnáčovej, nar.: 24.04.1984, rod. č.: 845424/6680, bytom:
Kpt. J. Nálepku 3009/29, 934 05 Levice, č. OP: EB 127433, štátna príslušnosť: Slovenská
republika, rodinný stav: slobodná
a
Ing. Rastislava Pisarčíka, rod.: Pisarčíka, nar. 22.12.1981, rod. č.: 811222/9048, bytom:
Čaklov 250, 094 35 Soľ, korešpondenčná adresa: Nižný Hrušov 172, 094 22 Nižný
Hrušov, č. OP: SL 497877, štátna príslušnosť: Slovenská republika, rodinný stav:
slobodný
o odkúpenie obecných pozemkov:
-

-

záhrady, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 213/11
o výmere 380 m2, nachádzajúcich sa v obci Krškany v katastrálnom území Veľké
Krškany, okres Levice, zapísaný na liste vlastníctva č. 1
a
záhrady, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 213/18
o výmere 59 m2, nachádzajúcich sa v obci Krškany v katastrálnom území Veľké
Krškany, okres Levice, zapísaný na liste vlastníctva č. 1.

Zároveň starosta obce informoval o vypracovaní znaleckého posudku č. 159/2012 Ing.
Štefana Tonhaisera na predmetné pozemky, ktorých hodnotu stanovil na 1400,00.-€. Na
základe uvedeného predložil návrh priameho predaja pozemkov celkom vo výške
1466,26.-€, t. j. 3,34.-€/m2. Následne dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Za schválenie hlasovalo 7 poslancov.
Nikto nebol proti.
Nikto sa hlasovania nezdržal.
Poslanci priamy predaj hore uvedených pozemkov jednomyseľne schválili.

5. Diskusia
V diskusii nikto z prítomných poslancov nevystúpil.
6. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Miroslav Plecho predložil poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch
zo dňa 27. októbra 2012.
Na základe prerokovaných materiálov prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné
uznesenia:
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Uznesenie č. 55
Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch
prerokovalo a schválilo
prevod pozemkov:
- záhrady, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 213/11
o výmere 380 m2, nachádzajúcich sa v obci Krškany v katastrálnom území Veľké
Krškany, okres Levice, zapísaný na liste vlastníctva č. 1
a
- záhrady, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 213/18
o výmere 59 m2, nachádzajúcich sa v obci Krškany v katastrálnom území Veľké
Krškany, okres Levice, zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
v prospech kupujúcich:
Ing. Ľudmila Krnáčová, rod. Krnáčová, nar.: 24.04.1984, rod. č.: 845424/6680, bytom:
Kpt. J. Nálepku 3009/29, 934 05 Levice, č. OP: EB 127433, štátna príslušnosť: Slovenská
republika, rodinný stav: slobodná – spoluvlastnícky podiel 1/2
a
Ing. Rastislav Pisarčík, rod.: Pisarčík, nar. 22.12.1981, rod. č.: 811222/9048 bytom:
Čaklov 250, 094 35 Soľ, č. OP: SL 497877, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
rodinný stav: slobodný, korešpondenčná adresa: Nižný Hrušov 172, 094 22 Nižný
Hrušov - spoluvlastnícky podiel 1/2,
priamym predajom za cenu celkom 1466,26.-€.
Nehnuteľnosti boli ocenené znalcom Ing. Štefanom Tonhaiserom, znalecký posudok
č. 159/2012, na hodnotu 1400,00.-€.
Kupujúci nie sú osobami uvedenými v §9 ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
7. Záver
Starosta obce Ing. Peter Kováčik poďakoval za účasť poslancom a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia zápisnice: Ing. Marek Halbavý
PaedDr. Oľga Kozlíková
Zapisovateľka:

Mária Cibulová

V Krškanoch, dňa 29.10.2012
Ing. Peter Kováčik
starosta obce
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