U Z N E S E N I E Č.3 /2011
z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 10.06.2011

------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Pitelovej:
A/ Schvaľuje:
	
  
	
  

1. Navrhovaný	
  program	
  na	
  rokovanie	
  obecného	
  zastupiteľstva.	
  
2. Odpredaj	
  pozemku	
  p.	
  Dušanovi	
  Polákovi	
  s	
  podmienkou,	
  že	
  cesta	
  ktorá	
  vedie	
  popri	
  
dotknutom	
  pozemku	
  musí	
  v	
  najužšom	
  mieste	
  spĺňať	
  minimálnu	
  šírku	
  4m,	
  prípadné	
  úpravy	
  
zabezpečí	
  na	
  vlastné	
  náklady.
3. Presun	
  10%	
  zo	
  zisku	
  do	
  rezervného	
  fondu	
  vo	
  výške	
  537,08.-‐€	
  
4. Zachovanie	
  hrubej	
  zložky	
  mzdy	
  starostu	
  vo	
  výške	
  1407,27€
5. Areál	
  Materskej	
  školy	
  za	
  prebytočný.	
  
6. Zámer	
  odpredanie	
  areálu	
  Materskej	
  školy	
  obchodnou	
  verejnou	
  súťažou.	
  

B/ Ukladá:
1. Obecnému údadu zkompletovať podkady žiadosti p. Martincu o odkúpenie pozmeku
v zmysle §9.a zákona 138/1991 Zb.
2. Obecnému údadu zkompletovať podkady žiadosti p. Cesnaka o odkúpenie pozmekov
v zmysle §9.a zákona 138/1991 Zb.

C/ Berie na vedomie:
1. Správu Ing. Pilníka o výstavbe malej vodnej elektrárne na rieke Hron
2. Správu občanov obce Pitelová časti Dolina v zastúpení p. Ivana a p. Kapustu o stave
vodovodu a úrovne života v tejto obecnej časti
3. Správu nezávislého auditora
4. Správu záverečného účtu za rok 2010
D/Odporúča:

	
  
	
  

1. Starostovi obce napísať list na Odbor dopravy o kritickej situácií na križovatke ciest
v obci Šašov Píla
2. Starostovi obce vypracovať zásady o používaní služobného vozidla, predložiť ich
obecnému zastupiteľstvu a zverejniť ich na internetovej stránke obce.

Kubík Ján
starosta obce
Výkon uznesenia v zmysle § 13 ods.6 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov nepodpíšem a pozastavujem z dôvodu:
že v časti A/ Schvaľuje

v bode 2. Uvedené znenie uznesenia podľa priloženého geometrického plánu je
nesplniteľné – nerealizovatelné.
V bode 5. V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí je bývalá Materská
škôlka ako účelovo určená stavba, ktorú nie je možné predať na iný
účel, pokiaľ nie je vykonaná zmena účelu stavby.
V bode 6. Je bezpredmetný pokiaľ na Katastrálnom úrade nie je vykonaná
zmena účelu stavby.

Kubík Ján
starosta obce

