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ZÁZNAM č.2 k uzneseniu 7/2016
o úprave znenia uznesenia 7/2016 v znení ustanovenia A/2 uznesenia č. 9/2016,
v súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Plachtinciach dňa 26.07. 2016 Uznesením č. 7/2016, bod A,
ods. 1) schválilo mimo iného v rámci svojho rokovania:
predať majetok vo vlastníctve obce v celosti – a to pozemok CKN 2/4 nachádzajúci sa
v katastrálnom území Obce Dolné Plachtince evidovaný na LV č. 338 druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria o výmere: 66 m2 ,
do vlastníctva v rozsahu 1/1 kupujúcemu Ing. Martin Guller, rod. Guller, nar. 30.04.1980
a manž. Mgr. Zuzana Guller, rod. Kurucová, nar. 14.07.1974 za cenu 125 Eur ;
Cena za m2 bola stanovená znalcom Ing. Vojtechom Vladárom znaleckým posudkom zo dňa
19.06. 2016 č. 95/2016.
Spôsob predaja z podľa § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov schválený Uznesením č. 6/2016 dňa 21.06. 2016, bod A/1.

Pozemok je priľahlou plochou k pozemku parc. CKN č. 3, ktorý je vo vlastníctve
žiadateľa, zastavaný stavbou súp. č. 179 a ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou.
Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých zvolených poslancov
obecného zastupiteľstva:
Všetkých zvolených poslancov: 7
Počet za :
7
Proti :
0
Zdržali sa :
0.

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Plachtinciach dňa 20.09. 2016 Uznesením č. 9/2016, bod A,
ods. 2) schválilo mimo iného v rámci svojho rokovania:
zmenu bodu A1 uznesenia č. 7/2016, v súlade s geometrickým plánom č. 47582839-146/2016 zo
dňa 13.9.2016.

K uvedenému schválenému uzneseniu 7/2016 Obecný úrad v Dolných Plachtinciach, vykonal
úpravu znenia tak, aby bol zabezpečený súlad s uznesením 9/2016, bodom A/2.
Nové znenie predmetnej časti uznesenia 7/2016, bodu A/1 po úprave:
predať majetok vo vlastníctve obce v celosti – a to pozemok CKN 2/4 nachádzajúci sa
v katastrálnom území Obce Dolné Plachtince evidovaný na LV č. 338 druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria o výmere: 91 m2 ,
do vlastníctva v rozsahu 1/1 kupujúcemu Ing. Martin Guller, rod. Guller, nar. 30.04.1980
a manž. Mgr. Zuzana Guller, rod. Kurucová, nar. 14.07.1974 za cenu 173 Eur ;
Cena za m2 bola stanovená znalcom Ing. Vojtechom Vladárom znaleckým posudkom zo dňa
19.06. 2016 č. 95/2016.
Spôsob predaja z podľa § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov schválený Uznesením č. 6/2016 dňa 21.06. 2016, bod A/1.
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Pozemok je priľahlou plochou k pozemku parc. CKN č. 3, ktorý je vo vlastníctve
žiadateľa, zastavaný stavbou súp. č. 179 a ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou.
Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých zvolených poslancov
obecného zastupiteľstva:
Všetkých zvolených poslancov: 7
Počet za :
7
Proti :
0
Zdržali sa :
0.

Dôvody:
Vyššie uvedené uznesenie 9/2016 mení a dopĺňa uznesenie 7/2016. Pre zabezpečenie súadu
uznesenia 7/2016, bodu A/1 s geometrickým plánom č. 47582839-146/2016 zo dňa 13.9.2016 bolo
potrebné vykonať túto vyššie uvedenú zmenu.

V Dolných Plachtinciach dňa 22.9.2016
Bc. Cyril Bartók
starosta obce
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