U Z N E S E N I E č.1/2018
z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 09.03.2018

-----------------------------Obecné zastupiteľstvo v Pitelovej:
A/ Schvaľuje:
1. Navrhovaný program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2. Predsedu návrhovej komisie p. Hudec, overovateľov zápisnice p. Chalmovský, p.
Fábiková.
3. Odpredanie obecného pozemku parc. č. EKN 83/5 vedeného na LV 983 ako ostatné
plochy o výmere 476 m2 Občianskemu združeniu „OZ Energie Vansovej 8/113, 965
01 Žiar nad Hronom“ zastúpené predsedom správnej rady Marianom Hanzelom.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2018.
5. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018

B/ Berie na vedomie:
1. Splnenie úlohy podľa uznesenia č.4/2017, bodu E/ 1,2 uložená hlavnému kontrolórovi
obce zo dňa 01.12.2017
2. Správu o výsledku hospodárenia za r. 2017
3. Správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
4. Informáciu starostu obce o vykonaní inventarizácie majetku obce k 31.12.2017

C/ Neschvaľuje:
1. Zámer obce Pitelová v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenechať do priameho nájmu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nehnuteľný majetok obce – pozemky
zapísané na Správe katastra Žiar nad Hronom pre katastrálne územie Pitelová v liste
vlastníctva č. 1365 v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako
parcela č. 2275, druh pozemku ostatné plochy o výmere 174 m2 a parcela č. 2266,
druh pozemku ostatné plochy, o výmere 5858m2 ktoré sú umiestnené mimo
zastavaného územia obce na ktorých sa nachádza nespevnená poľná cesta vedúca od
horného konca obce Pitelová na Chotár formou priameho nájmu firme M&J
BUSINESS,s.r.o. Svätý Anton 2, 969 72 Svätý Anton, IČO: 45 433 747, zapísanej

v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 22150/S,
ktorá obhospodaruje lesné pozemky v hornej časti obce Pitelová.
Dôvod hodný osobitného zreteľa formou priameho nájmu spočíva v tom, že firma
M&J BUSINESS, s.r.o. Svätý Anton na vlastné náklady, prípadne na náklady s fondov
EU, vybuduje spevnenú komunikáciu v úseku Horný koniec – Chotár, kde sa napojí na
lesnú cestu vedúcu k železničnej stanici Jastrabá a vylúči nákladnú dopravu z intravilánu
obce Pitelová, to je Horný koniec obce – Čierne Zeme.

D/ Ruší :
1.

Uznesenie č.3/2017 bod A/3 zo dňa 20.09.2017 ktorým bolo schválené uzatvorenie
Nájomnej zmluvy zo dňa 20.09.2017 o prenájme miestnej komunikácie firme M&J
BUSINESS, s.r.o. Svätý Anton, za účelom vybudovania miestnej komunikácie na
odvoz drevnej hmoty, čím by sa vylúčil prejazd vozidiel cez obec Pitelová.

E/ Ukladá:

F/ Zriaďuje:
1. Komisiu v zložení PharmDr. Zuzana Fábiková, Ing. Ján Chalmovský PhD., Lucia
Barátová, Ján Jamrich, Peter Hudec, Martina Záhorcová, Ing. Peter Snopko, predseda
komisie Ing. Peter Snopko, vo veci podnetu MUDr. Nina Paššáková na prešetrenie
konfliktu záujmov starostu obce postúpenú Okresnou prokuratúrou v Žiari nad
Hronom, Obecnému zastupiteľstvu Obci Pitelová.

Ján Kubík
starosta obce

