Uznesenia prijaté
na zasadaní Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného 11. mája 2018
v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi
U z n e s e n i e č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Petrova Ves
a) s ch v a ľ u j e:
zrušenie spoluvlastníctva k pozemku v katastrálnom území Petrova Ves registra C
katastra nehnuteľností parcelné číslo 4020, orná pôda o výmere 440 m2, evidovaného na
liste vlastníctva č. 2714, a vzájomné usporiadanie podielového spoluvlastníctva tak, že
Obec Petrova Ves vymieňa pozemok parc. č. 4001/13 v katastrálnom území Petrova Ves,
orná pôda vo výmere 302 m2, s príslušenstvom, ktorý je odčlenením od pozemkov parc.
č. 4001, parc. č. 4020, parc. č. 4019 polohovo vymedzený geometrickým plánom č. 1/18
overeným Okresným úradom Skalica, katastrálnym odborom, pod č. 41/18 zo dňa
12.02.2018 a dáva tento pozemok Ing. Ivanovi Janíkovi, nar. 7.9.1959, Sabinovská 65/9,
Bratislava, za spoluvlastnícky podiel vo výške 3015/4400 k pozemku v katastrálnom
území Petrova Ves registra C katastra nehnuteľností parcelné číslo 4020, orná pôda, vo
výmere 440 m2, s príslušenstvom, vo vlastníctve Ing. Ivana Janíka a Obec Petrova Ves
prijíma tento spoluvlastnícky podiel od Ing. Ivana Janíka do výlučného vlastníctva,
dohodou.
b) p o v e r u j e
starostu obce podpísaním zmluvy.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Vladimír Vépy
Ing. Marcel Polesňák, Peter Chňupka, Mgr. Vladimír Ondráš Pochylý Miroslav, Ján Polák,)
Proti:
0
Zdržal sa:
0
U z n e s e n i e č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
a) odpredaj verejného priestranstva z vlastníctva obce novovytvorený pozemok
parc. reg ,,C“ č. 486/103, k. ú. Petrova Ves vo výmere 351 m2; podľa § 9a odst. 8
písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúceho Emila Prachara,
bytom Bratislava Lenardova 11144/18, nakoľko je vlastníkom priľahlého
pozemku parc. reg. ,,C“ č. 496/7, k. ú. Petrova Ves a na predávaný pozemok je
obmedzený prístup z dôvodu priľahlej rokliny zo severnej strany. Cena za m2 15 €, kúpna cena celkom 5 265,- €.
b) Splnomocňuje starostu obce k podpísaniu kúpnej zmluvy.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Vladimír Vépy
Ing. Marcel Polesňák, Peter Chňupka, Mgr. Vladimír Ondráš Pochylý Miroslav, Ján Polák,)
Proti:
0
Zdržal sa:
0

U z n e s e n i e č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
a) s a z a v ä z u j e
odpredať kupujúcemu Ladislavovi Balgovi, bytom Smolinské 54 a manželke
Mgr. Alexandre Balgovej, rod. Rosivačovej, bytom Petrova Ves 383 pozemok v k. ú.
Petrova Ves parc. č. 4001/25, orná pôda vo výmere 161 m2, polohovo vymedzený
geometrickým plánom č. 1/18 overeným Okresným úradom Skalica, katastrálnym
odborom, pod č. 41/18 zo dňa 12.02.2018 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na usporiadanie pozemkov podľa Urbanistickej štúdie IBV Peklo II Petrova Ves počas
účinnosti tejto zmluvy, ktorá bude uzatvorená na dobu 5 rokov, ak o to kupujúci
požiadajú, za kúpnu cenu v mieste a v čase obvyklú, stanovenú uznesením obecného
zastupiteľstva obce Petrova Ves.
b) p o v e r u j e
starostu obce podpísaním zmluvy.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 9
Za: 9 (Mgr. Miriam Hricová, Mgr. Miroslav Jakubáč, Ing. Stanislav Lasica, Vladimír Vépy
Ing. Marcel Polesňák, Peter Chňupka, Mgr. Vladimír Ondráš Pochylý Miroslav, Ján Polák,)
Proti:
0
Zdržal sa:
0

V Petrovej Vsi 14. 05. 2018
Štefan Beňa
starosta obce

