UZNESENIE Č .

1/2012

z rokovania obecného zastupiteľstva obce Pitelová, zo dňa 29.02.2012
Obecné zastupiteľstvo v Pitelovej:

A. Schvaľuje:
 navrhovaný program rokovania obecného zastupiteľstva;
 návrh na doplnenie rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Pitelová;
 návrh VZN obce „Zásady hospodárenia s majetkom obce“, v pripojenom znení a pozmeňujúcimi
návrhmi;
Zmenu čl.7: Zmluvné prevody hnuteľného majetku obce.
V bode 1. O prevode vlastníctva hnuteľného majetku obce (veci alebo súboru vecí)
rozhoduje:
a) starosta obce do výšky obstarávacej ceny 1.500.-€ za jednu vec alebo súbor vecí.
b) Obecné zastupiteľstvo v obstarávacej cene nad 1.500.-€ za jednu vec alebo súbor
vecí.
Zmena čl.10: Nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami obce.
v bode č.4 - Povoliť splátky alebo odklad zaplatenia dlhu možno len u tých dlžníkov, ktorí svoj dlh
uznali čo do dôvodu a výšky a na základe písomnej žiadosti dlžníka s uvedením
dôvodov. O povolení splátok alebo odklade rozhoduje.
a) starosta obce a riaditelia u pohľadávky do 1.500.-€.
b) Obecné zastupiteľstvo pri pohľadávkach nad 1.500.-€
Zmena čl.12: Inventarizácia majetku obce
Bod č.4 – vypustiť
Zmena čl.13: Uplatňovanie náhrady škody.
V bode č.6 – Škodový prípad bude prejednaný v obecnom zastupiteľstve, ktoré podá svoje
stanovisko a odporučenie k vybaveniu prípadu.
Vypustiť čl.15: Kompetencie komisie finančnej správy a obecného majetku.
 dodatok zmluvy č. 1/EO/2003/MP-p, ohľadom Spoločného obecného úradu a pôsobnosťou
stavebného úradu.
2. Zmenu čl.IV:
a) v bode č.1 – počet zamestnancov Spoločného stavebného úradu s pôsobnosťou
stavebného úradu je 5.
b) v bode č.2 - tzv. vyrovnávacia položka, ktorou sa rozumie časť prostriedkov
vynakladaných na pokrytie skutočných nákladov na zabezpečenie výkonu štátnej
správy predstavuje suma 1,20.-€ za jedného obyvateľa.

B. Neschvaľuje:
 Žiadosť Igora Páločného, bytom Pitelová č. 95,966 11 Trnavá Hora o odkúpenie časti obecného
pozemku. Nehnuteľný majetok – časť pozemku parc.č. E-KN 513/2 o výmere 12463 m2 vo
vlastníctve obce, ktorá je identifikovaná geom. Plánom č. 41051840-37/2011 ((Vyhotoviteľ Ing.
Martin Grman, autorizovaný geodet a kartograf) ako diel 1/ o výmere 36 m2, ktorým sa má
vytvoriť nová C-KN parc.č. 433/6 ostatná plocha o výmere 36 m2, nie je prebytočným majetkom
obce. Obec nemá záujem ho predať;
 Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie „Malá vodná elektráreň Jalná“ ktorá je
plánovaná v katastrálnom území obce Pitelová a katastrálnom území obce Trnavá Hora.

 podľa § 9, ods. 2, písm. c/ zák. o majetku obcí uzatvorenie dohody podľa § 51 Obč. zákonníka a §§
289 a nasl. Obchodného zákonníka ako dohody o budúcej zmluve o dielo (§ 536 a nasl. Obch.
zákonníka), dohody o budúcej nájomnej zmluve reklamných plôch (§ 663 a nasl. Obč. zák.) a dohody
o zabezpečení záväzkov z tejto dohody vyplývajúcich medzi účastníkmi: povinným z tejto zmluvy
a oprávneným z budúcich zmlúv: Obec Pitelová, 966 11 Pitelová, IČO : 00 320 919, zast. Ján Kubík,
starosta obce, a oprávneným z tejto zmluvy a povinným z budúcich zmlúv: ZUS servis, s r. o., 965 63
Žiar nad Hronom, Ul. Priemyselná 12, IČO : 36 662 780, zast. Ing. Slavomír Pilnik, konateľ
spoločnosti (zápis v OR : Okresný súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 11957/S)

C. Berie na vedomie:
 informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesenia z posledného riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Pitelová;
 informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesenia z posledného mimoriadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Pitelová;
 správu o výsledku hospodárenia v r. 2011;
 správu o kontrolnej činnosti za r. 2011;
 list ohľadom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ohľadom kolíznej situácie
v križovatkách Šášovské Podhradie a Lehôtka pod Brehmi.
 rozsudok súdneho sporu navrhovateľa Obec Pitelová proti odporcovi GreEnergy Slovakia, s.r.o. so
sídlom Žilina.
 informáciu ohľadom riešenia dofinancovania vodovodu Horná Pitelová;
 informácie ohľadom postupu obstarávania Územného plánu obce Pitelová.

D. Ukladá:
E. Odporúča:

Uznesenie podpísané dňa:
Ján Kubík
starosta obce

