Z5/2020

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Hostice
konaného dňa 03.07.2020

___________________________________________________________________________
Prítomní: Bc. František Rácz, starosta obce,
Poslanci : Eva Albertová,Geza Berki,Gabriel Balog,Ing.Štefan Csank,Tímea Nováková,
Jozef Mede,
Neprítomní: Ladislav Kökény sa ospravedlnil,
Ďalší prítomní: Ladislav Kisfaludi-hlavný kontrolór obce,
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia :
1. Otvorenie a návrh programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.05.2020
4. Návrh na riešenie pohľadávok voči nájomcom sociálnych bytov
5. Návrh na použitie rezervného fondu obce
6. Záver
K bodu 1. Otvorenie a návrh programu zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril František Rácz, starosta obce a privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 /šesť/ OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starosta obce vymenoval zapisovateľa a určil overovateľov zápisnice.Starosta prečítal návrh
programu a keďže nikto nemal pozmeňujúci návrh dal hlasovať o programe zasadnutia.
Uznesenie č.25/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Hostice
a.,schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bez zmien,
b.,určuje
overovateľov zápisnice: Eva Albertová,Gejza Berki,
zapisovateľa: Ladislav Kisfaludi,
c.,konštatuje,
že z celkového počtu 7 poslancov, sa podľa prezenčnej listiny rokovania OZ zúčastnilo
6 / šesť / poslancov, čím zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki,
Gabriel Balog,Tímea Nováková,Jozef Mede,

1

Neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu č. 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.05.2020
Zapisovateľ zápisnice prečítal plnenie uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.05.2020.
Uznesenie č.26/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.05.2020.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki,
Gabriel Balog,Tímea Nováková,Jozef Mede,

K bodu 4. Návrh na riešenie pohľadávok voči nájomcom sociálnych bytov
Starosta obce privítal nájomcov zo sociálnych bytov,ktorí boli predvolaný kvôli nedoplatkom
na nájomnom za nájom sociálneho bytu a za odpad.Starosta obce povedal,že nájomníci
nedodržia povinnosti vyplývajúce zo spoločne dohodnutého splátkového kalendára a kvôli
tomu treba pristúpiť ku radikálnejším krokom,hlavne voči akútnym neplatičom.
Obec prežíva ťažké obdobie kvôli koronavírusu do svojho rozpočtu potrebuje každé euro.
Poslankyňa Eva Albertová povedala,že obecné zastupiteľstvo už ďalej nemôže rešpektovať
neplatičov.
Poslanec Jozef Mede vytkol nájomcom,že zneužívajú ich sociálne znevýhodnené postavenie
a sľuby ostanú sľubmi.Nechceme vyhrážať vysťahovaním z bytu ale keď budú naďalej
zanedbávať svoje povinnosti poslanci pristupia aj k takýmto krokom.
Poslanec Ing.Štefan Csank položil nájomcom otázku,že odkedy bývajú vo svojich sociálnych
bytoch čo urobili pre svoje okolie a bývanie,aby sa lepšie cítili v skromných podmienkach.
Vytkol im ,že vykrádajú vyhorené sociálne byty.
Poslanec Gejza Berki povedal,že v obci máme veľa chudobných ľudí ale väčšinou riadne
platia dane a poplatky za odpad.
Poslanec Gabriel Balog navrhol,aby určili sumu,ktorú má každý neplatič uhradiťdo konca
augusta.
Uznesenie č.27/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje
termín na úhradu nedoplatkov na nájomnom za nájom sociálneho bytu a za odpad do dňa
31.08.2020.
Hlasovanie:
Za:

6

Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki,
Gabriel Balog,Tímea Nováková,Jozef Mede,

2

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 5. Návrh na použitie rezervného fondu
Starosta obce predkladal návrh na použitie rezervného fondu obce.Poslanci sa vyjadrili
k použitiu rezervného fondu a dohodli na tom ,že približne 8 500 € použijú na rekonštrukciu
domu smútku,1 900 – 2 200 € na vymaĺovanie,dezinfekciu a opravu stopu školskej jedálne
15 000 € na spolufinancovanie multifunkčného ihriska.
Uznesenie č.28/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje
použitie rezervného fondu obce vo výške:
8 500 – 8 700 € na rekonštrukciu domu smútku,
1 900 – 2 200 € na rekonštrukciu,vymaľovanie a dezinfekciu školskej jedálne,
15 000 € na spolufinancovanie výstavby multifunkčného ihriska.
Hlasovanie:
Za:
6
Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki,
Gabriel Balog,Tímea Nováková,Jozef Mede,
Proti:
0
Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 6. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 11:00 hod.
Zapísal/(a):Ladislav Kisfaludi

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

Overovatelia: Gejza Berki

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

Eva Albertová

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

................................................
Mgr.František Rácz,starosta obce

3

Uznesenie č.25/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.07.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
a.,schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bez zmien
b.,určuje
overovateľov zápisnice: Gejza Berki,Eva Albertová,
zapisovateľa: Ladislav Kisfaludi,
c.,konštatuje,
že z celkového počtu 7 poslancov, sa podľa prezenčnej listiny rokovania OZ zúčastnilo 6 /
šesť / poslancov, čím zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 03.07.2020

Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki
Gabriel Balog,Tímea Nováková,Jozef Mede,

...................................................
Mgr. František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.26/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.07.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.05.2020.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 03.07.2020

Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki,
Gabriel Balog,Tímea Nováková,Jozef Mede,

...................................................
Mgr. František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.27/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.07.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje
termín na úhradu nedoplatkov na nájomnom za nájom sociálneho bytu a za odpad dňa
31.08.2020.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 03.07.2020

Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Gejza Berki,
Gabriel Balog,Tímea Nováková,Jozef Mede,

...................................................
Mgr. František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.28/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.07.2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje
použitie rezervného fondu obce vo výške:
8 500 – 8 700 € na rekonštrukciu domu smútku,
1 900 – 2 200 € na rekonštrukciu,vymaľovanie a dezinfekciu školskej jedálne,
15 000 € na spolufinancovanie multifunkčného ihriska.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 03.07.2020

Eva Albertová,Ing.Štefan Csank,Ladislav Kökény,
Tímea Nováková,Jozef Mede,

...................................................
Mgr. František Rácz,starosta obce

5

6

