Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo
dňa 24.04.2014

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice.
Za zapisovateľku bola určená: Emília Havierníková
Za overovateľov boli určení: Miloš Dedík, Ladislav Juriš

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zmluvné usporiadanie časti pozemku p.č. 1671/3
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver
1. Otvorenie zasadnutia.
Starostka obce Ing. Bibiana Naďová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
2. Zmluvné usporiadanie časti pozemku p.č. 1671/3
Starostka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske
Bohuslavice so žiadosťou p. Štefana Kozáčika a manželky Jany Kozáčikovej, bytom
Trenčianske Bohuslavice č. 253 o zmluvné usporiadanie časti obecného pozemku parc.č.
1671/3 v katastrálnom území Trenčianske Bohuslavice, ktorý v minulosti nadobudol do
vlastníctva odkúpením od obce. Pán Kozáčik svoju žiadosť odôvodňuje tým, že po
výstavbe cesty k jazeru nezostal dostatočný priestor na osadenie a vybudovanie chodníka
pre peších. Aby sa chodník mohol v minulosti vybudovať bol požiadaný bývalým
starostom obce o vypustenie časti pozemku par.č.1940/11, ktorého je vlastníkom, t.j. cca
50 bm pozdĺž celého pozemku s priemernou šírkou cca 50cm. Z tohto dôvodu žiada, aby
mu bol odčlenený pozemok o výmere 116 m2 z obecného pozemku 1671/3, ako výmera
za zabratú časť pozemku pod chodníkom a 66 m2 ako náhrada za časť pozemku, ktorá
susedí s tokom Bošáčka a nemôže ju ohradiť. Poslanci navrhli aby bola parcela premeraná
a ak sa výmera parcely líši od výmery, ktorú p. Kozáčik s manželkou pôvodne odkúpili,
bude mu chýbajúca výmera odčlenená z obecnej parcely. Prizvaný geodet vymeral
pozemok p. Kozáčika. Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že pán Kozáčik má oplotenú
väčšiu výmeru pozemku ako je v skutočná výmera ním odkúpeného pozemku. Obecné
zastupiteľstvo prejednalo zároveň aj umiestnenie prenosnej garáže, ktorú p. Kozáčik
umiestnil na obecnom pozemku parc. č. 1671/3, v susedstve svojej parcely. Poslanci po
zistení, že menovaný má v užívaní väčšiu časť pozemku ako má vo vlastníctve považujú
predloženú žiadosť za bezpredmetnú.
Uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Bohuslavice:
I. n e s ch v a ľ u j e:
odpredaj časti parcely č. 1671/3, p. Štefanovi Kozáčikovi
II. n e s ú h l a s í:
s prenájmom časti pozemku parc. č. 1671/3

2. strana z riadneho zasadnutia OZ
III. rozhodlo:
a) p. Štefan Kozáčik odstráni prenosnú garáž z obecného pozemku parc. č. 1671/3
do 31.5.2014,
b) p. Kozáčik si môže oplotiť len skutočnú výmeru ním odkúpeného pozemku
a zvyšné oplotenie je povinný odstrániť.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
..................................
starostka obce
3. Rôzne
4. Diskusia
V diskusii nevystúpil žiaden poslanec.
5. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov starostka obce ukončila riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Overovatelia: Miloš Dedík
Ladislav Juriš
Zapisovateľka: Emília Havierniková
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