Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kopčanoch konaného 16. marca 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kopčanoch
A. Berie na vedomie
1/2016
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Kopčany za rok 2015
Hlasovanie:

za:5

proti: 0

zdržal sa: 0

Za hlasovali: Jozef Bitala, Mgr. Dušan Chanečka, Ladislav Palkovič, Jaroslav Pelikán, Dušan Ružička

2/2016
Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Kopčany za rok 2015
Hlasovanie:

za:5

proti: 0

zdržal sa: 0

Za hlasovali: Jozef Bitala, Mgr. Dušan Chanečka, Ladislav Palkovič, Jaroslav Pelikán, Dušan Ružička

B. Schvaľuje
3/2016
Podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zmluvný prevod nehnuteľnosti v k. ú. Kopčany, pozemku registra C-KN p. č. 902/45 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 32 m², pozemku p. č. 902/46 zastavané plochy a nádvoria o výmere
12 m² a pozemku p. č. 902/47zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m² (novoutvorené
pozemky od pozemku reg. „C“-KN p. č. 902/2) podľa GP č. 021/2016, evidovaný na LV č.
1464 v k. ú. Kopčany z vlastníctva Obce Kopčany do vlastníctva kupujúceho Petra Knotka
a manželky Ivany, bytom Kopčany, Kollárova 342/1 v kúpnej cene 3,32/1m², t. j. celkom
čiastka 152,72 €. Na uvedených pozemkoch sa nachádza časť stavby hospodárskej budovy a
oplotenie vo vlastníctve žiadateľa. Náklady spojené s prevodom hradí kupujúci.
Hlasovanie:

za:5

proti: 0

zdržal sa: 0

Za hlasovali: Jozef Bitala, Mgr. Dušan Chanečka, Ladislav Palkovič, Jaroslav Pelikán, Dušan Ružička

4/2016
Zámer odpredaja pozemku z majetku obce Kopčany podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného
zreteľa, pozemok reg. C-KN parc. č. 902/12- zast. plochy a nádvoria o výmere 26 m2 vedenej
na LV č. 2885 vo výlučnom vlastníctve obce Kopčany nachádzajúcej sa v k. ú. Kopčany v
prospech Antona Hílka a manž. Ingrid Hílkovej, obaja bytom Kopčany, Moravská 733/46 do
ich bezpodielového spoluvlastníctva v celosti. Cena za odpredaj činí 3,32 €/m2, predajná cena
spolu činí 86,32 €.

Odôvodnenie : osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza pri
nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú,
pozemok je toho času pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný.

Hlasovanie:

za:5

proti: 0

zdržal sa: 0

Za hlasovali: Jozef Bitala, Mgr. Dušan Chanečka, Ladislav Palkovič, Jaroslav Pelikán, Dušan Ružička

V Kopčanoch, 16.03.2016

Ing. Dušan Dubecký, v. r.
starosta obce

