UZNESE
IA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupitel'stva
itrianske Hrnčiarovce
konaného dňa 15. marca 2016

Uznesenie č. 46/2016
Obecné zastupiteľstvo

Nitrianske

schval'uje

••

Hrnčiarovce

-

súhlas obce s umiestnením stávkového automatu stávkovej kancelárie
Hostinec Jolana Kráľovičová, Jelenecká 86, Nitrianske Hrnčiarovce
Hlasovanie: za: 9
proti: O
zdržal sa hlasovania: O

SYNOT TIP, a.s. v prevádzke

Uznesenie Č. 47/2016
Obecné zastupitel'stvo

Nitrianske

Hrnčiarovce

sch val' uje
l. v zmysle ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. el zákona 138/1191 Z.z. o majetku obce v znení
neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa
zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce parc. Č. 1444 o výmere 1251 m2 v k. ú.
Zobor ako prebytočný majetok obce
2. zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce parc. Č. 1444 o výmere
1251 m2 v k. Ú. Zobor ako prebytočného majetku obce spôsobom obvyklým v zmysle § 9a1 odst. 8
písm. el zákona Č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Hlasovanie: za: 9
proti: O
zdržal sa hlasovania: O

Uznesenie Č. 48/2016
Obecné zastupitel'stvo

Nitrianske

Hrnčiarovce

schval'uje
II v zmysle ustanovenia

§ 9a odst.8 písm. el zákona Č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných
osobitného zretel'a
parceiu registra C KN Č. 1127/49 vinice o výmere 130 m2 (diel 4 -70 m2, diel 3 - 60 m2)
v k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce,
parcelu registra CK
Č. 1127/50 vinice o výmere 107 m2 (diel 5 42m2, diel 6 - 3m2. diel 7 - 601112) v k.ú. itrianske Hrnčiarovce
21 predaj nehnuteľnosti :
II parceiu registra C KN

Č. 1127/49 vinice o výmere 130 m2 (diel 4 - 70 m2, diel 3 - 60 1112)
v k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce
Miriam Ballaiovej, Pod Sokolorn 32, Nitrianske Hrnčiarovce
za kúpnu cenu 20,- Eur za l m2

2/ parceiu registra C KN Č. 1127/50 vinice o výmere 107 m2 (diel 5 - 42m2, diel 6 - 3m2, diel 7
- 60 m2 ) v k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce Pavlovi Galovi a manž. Irene rod. Zmrčlákovej, Pod
Sokolorn 30, Nitrianske Hrnčiarovce za kúpnu cenu 20,- Eur za 1 m2
Hlasovanie: za: 9
proti:
zdržal sa hlasovania:
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°
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Mgr. Anna Vrábelová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Ing.Štefa\n fler, PhD .
............ ~

.

Ing. Kristína Deáková

?~.~~ ...
Zapísala: Katarína Czaková,
pracovníčka obce

