Obecný úrad v B r e s t o v c i, okres Myjava

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci,
13.11.2017 o 1530 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brestovci.

Prítomní: starosta obce
poslanci

konaného dňa

Ing. Dušan Duga
Štefan Dúbrava
Ján Petráš
Miroslav Petráš
Vladimír Redecha
Dana Vidová

Zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Dušan Duga, privítal prítomných poslancov a
konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci OZ, takže obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Za overovateľov určil p. Vladimíra Redechu a p. Danu Vidovú.
Toto zasadnutie bolo zvolané na základe zverejnenia zámeru priameho predaja majetku obce
Brestovec č. 01/2017, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
25.10.2017. Na obecný úrad bola v stanovenom termíne dňa 10.11.2017 do 12:00 hod.
doručená jedna cenová ponuka v zalepenej obálke označené heslom „Zámer priameho predaja
č. 01/2017“. Po otvorení obálky je nasledovný výsledok:
-

Ing. Martin Lukášik, Phd. a manž. Ing. Ľudmila, Hlboká 14, 917 01 Trnava – 4.250,- €

Po prerokovaní poslanci schvaľujú ponuku p. Ing. Martina Lukášika, Phd. s manž. Ing.
Ľudmilou, náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy a správny poplatok z návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
Prítomní poslanci: 5
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

5
0
0

Uznesenie č. 52/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec na základe vyhodnotenia cenovej ponuky pre „Zámer
priameho predaja č. 01/2017“ schvaľuje Ing. Martinovi Lukášikovi, Phd. s manž. Ing.
Ľudmilou, rod. Nešporová, obaja bytom Hlboká 14, 917 01 Trnava odpredaj nadbytočného
majetku – pozemku CKN parc. č. 37606/1 – o výmere 765 m2 – záhrada, CKN parc. č. 37606/2
– o výmere 32 m2 – zast. plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Brestovec v celosti v sume
4.250,- EUR, slovom štyritisícdvestopäťdesiat eur.

Náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy a správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
Zároveň poveruje starostu obce pri podpisovaní kúpnej zmluvy.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním prítomným za ich
účasť.

Ing. Dušan Duga
starosta obce

Overovatelia: Vladimír Redecha, dňa 13.11.2017

Zapísala:

................................

Dana Vidová, dňa 13.11.2017

................................

Darina Dugová, dňa 13.11.2017

................................

