
Z9/2020

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Hostice 

konaného dňa 22.10.2020   
___________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. František Rácz, starosta obce,

Poslanci : Eva Albertová,Gabriel Balog,Gejza Berki,Ing.Štefan Csank, Ladislav Kökény, 
Jozef Mede,Tímea Nováková,                                 

Neprítomní: nikto           

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 01.10.2020
4. Návrh na odpredaj obecného pozemku pre Ľudovíta Radicsa, bytom Hostice č.202
5. Návrh na odpredaj obecného pozemku pre Tomáša Czeneho,bytom Hostice č.117
6. Rôzne
7. 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 7 / sedem / OZ je uznášaniaschopné.

K     bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

Starosta obce vymenoval zapisovateľa a určil overovateľov zápisnice.Starosta prečítal návrh 
programu zasadnutia a keďže nikto nemal pozmeňujúci návrh starosta dal 
hlasovaťo programe zasadnutia.

Uznesenie č.52/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Hostice
a.,schvaľuje 
Program  zasadnutia obecného zastupiteľstva bez zmien,
b.,určuje
overovateľov zápisnice: Ladislav Kökény,Tímea Nováková,
zapisovateľa: Eva Albertová,
c.,konštatuje, 
že z celkového počtu 7 poslancov, sa podľa  prezenčnej listiny rokovania OZ zúčastnilo 
7 / sedem /  poslancov, čím zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Hlasovanie:
Za: 7 Eva Albertová,Gabriel Balog, 

Gejza Berki, Ing.Štefan Csank, 
Ladislav Kökény,Jozef Mede, Tímea Nováková,           
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Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

K     bodu č. 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 01.10.2020  

Zapisovateľ zápisnice prečítal plnenie uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 01.10.2020.

Uznesenie č.53/2020 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 01.10.2020.

Hlasovanie:
Za: 7 Eva Albertová,Gabriel Balog, 

Gejza Berki, Ing.Štefan Csank, 
Ladislav Kökény,Jozef Mede, Tímea Nováková,           

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

K     bodu 4.   Návrh na odpredaj obecného pozemku pre Ľudovíta Radicsa,bytom Hostice   
č.202

Starosta obce predkladal návrh na odpredaj obecného pozemku pre žiadateľa Ľudovíta 
Radicsa,bytom Hostice č.202,zámer bol zverejňovaní na úradnej tabuli a na webovom sídle 
obce,keďže nikto nemal pripomienku k odpredaji pozemku starosta dal hlasovať o návrhu.

Uznesenie č.54/2020 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
a., schvaľuje
odpredaj  časti  nehnuteľnosti  – pozemok C-KN 414/2,  druh pozemku –zastavané plochy a
nádvoria,  výmera  600 m2,  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  Hostice,  vedený na liste
vlastníctva číslo 1, vlastnícky podiel 1/1, t. j. v celosti je vlastníctvom obce Hostice,
odpredá sa časť pozemku vo výmere 2 m2  pre Ľudovíta Radicsa,bytom Hostice č.202, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 Predmetná nehnuteľnosť bude odpredaná za kúpnu cenu  0,83 eur za 1m2, spolu za  1,66 €
slovom ( jedno euro a šesťdesiašesť centov),
- náklady vkladu zápisu do katastra a geometrické práce na vytýčenie pozemku bude znášať
kupujúci.
b., poveruje obecný úrad
a) aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s predajom zhora
uvedeného majetku obce Hostice.

Hlasovanie:
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Za: 7 Eva Albertová,Gabriel Balog, 
Gejza Berki, Ing.Štefan Csank, 
Ladislav Kökény,Jozef Mede, Tímea Nováková,           

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

K     bodu 5.    Žiadosť o     odpredaj obecného pozemku pre Tomáša Czeneho ,bytom Hostice   
č.117

Starosta obce predkladal návrh na odpredaj obecného pozemku pre žiadateľa Tomáša 
Czeneho,bytom Hostice č.117,zámer bol zverejňovaní na úradnej tabuli a na webovom sídle 
obce,jedná sa o odpredaj obecného pozemku vedeného na liste vlastníctva č.1,parcely registra 
„C“ č.636/4 vo výmere 749 m2 ako trvalý trávny porast ,keďže nikto nemal pripomienku 
k odpredaji pozemku starosta dal hlasovať o návrhu.

Uznesenie č.55/2020 :  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
 a.,schvaľuje
odpredaj nehnuteľnoti – pozemok CKN 636/4, druh pozemku-trvalý távny porast, výmera 749
m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Hostice, vedený na liste vlastníctva číslo 1, vlastník
– Obec Hostice, vlastnícky podiel 1/1, t. j. v celosti
pre kupujúceho Tomáša Czeneho,bytom Hostice č.d.117,
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov,
za kúpnu  cenu  0,83 eur  za  1m2,  spolu  za  621,67 €  slovom  (šesťstodvadsaťjedna  euro
a šesťdesiatsedem centov),
- náklady vkladu zápisu do katastra  bude znášať kupujúci.
b., poveruje obecný úrad
a) aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s predajom zhora
uvedeného majetku obce Hostice.

Hlasovanie:
Za: 7 Eva Albertová,Gabriel Balog, 

Gejza Berki, Ing.Štefan Csank, 
Ladislav Kökény,Jozef Mede, Tímea Nováková,           

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

K     bodu 6.   Rôzne  

Starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcich projektoch.

K     bodu 7.   Záver  
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Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:00 hod.                    

Zapísal/(a): Eva Albertová        ........................................                                           

                                                   

Overovatelia: Ladislav Kökény    .............................................

                      Tímea Nováková       ........................................

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

                                         Mgr.František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.52/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.10.2020

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
a.,schvaľuje 
Program  zasadnutia obecného zastupiteľstva bez zmien,
b.,určuje
overovateľov zápisnice: Ladislav Kökény,Tímea Nováková,
zapisovateľa: Eva Albertová,
c.,konštatuje, 
že z celkového počtu 7 poslancov, sa podľa  prezenčnej listiny rokovania OZ zúčastnilo 
7 / sedem /  poslancov, čím zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Hlasovanie:
Za: 7 Eva Albertová,Gabriel Balog, 

Gejza Berki, Ing.Štefan Csank, 
Ladislav Kökény,Jozef Mede, Tímea Nováková,           

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 22.10.2020                              
                                                                                ...................................................                    
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.53/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.10.2020

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 01.10.2020.

Hlasovanie:
Za: 7 Eva Albertová,Gabriel Balog,

Gejza Berki,Ing.Štefan Csank, 
Ladislav Kökény,Jozef Mede,Tímea Nováková,            

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 22.10.2020                              
                                                                                ...................................................                    
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.54/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.10.2020

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
a., schvaľuje
odpredaj  časti  nehnuteľnosti  – pozemok C-KN 414/2,  druh pozemku –zastavané plochy a
nádvoria,  výmera  600 m2,  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  Hostice,  vedený na liste
vlastníctva číslo 1, vlastnícky podiel 1/1, t. j. v celosti je vlastníctvom obce Hostice,
odpredá sa časť pozemku vo výmere 2 m2  pre Ľudovíta Radicsa,bytom Hostice č.202, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 Predmetná nehnuteľnosť bude odpredaná za kúpnu cenu  0,83 eur za 1m2, spolu za  1,66 €
slovom ( jedno euro a šesťdesiašesť centov),
- náklady vkladu zápisu do katastra a geometrické práce na vytýčenie pozemku bude znášať
kupujúci.
b., poveruje obecný úrad
a) aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s predajom zhora
uvedeného majetku obce Hostice.

Hlasovanie:
Za: 7 Eva Albertová,Gabriel Balog,

Gejza Berki,Ing.Štefan Csank, 
Ladislav Kökény,Jozef Mede,Tímea Nováková,            

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 22.10.2020                              
                                                                                ...................................................                    
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.55/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.10.2020

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
a.,schvaľuje
odpredaj nehnuteľnoti – pozemok CKN 636/4, druh pozemku-trvalý távny porast, výmera 749
m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Hostice, vedený na liste vlastníctva číslo 1, vlastník
– Obec Hostice, vlastnícky podiel 1/1, t. j. v celosti
pre kupujúceho Tomáša Czeneho,bytom Hostice č.d.117,
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov,
za kúpnu  cenu  0,83 eur  za  1m2,  spolu  za  621,67 €  slovom  (  šesťstodvadsaťjedna  euro
a šesťdesiatsedem centov),
- náklady vkladu zápisu do katastra  bude znášať kupujúci.

6



b., poveruje obecný úrad
a) aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s predajom zhora
uvedeného majetku obce Hostice.

Hlasovanie:
Za: 7 Eva Albertová,Gabriel Balog,

Gejza Berki,Ing.Štefan Csank, 
Ladislav Kökény,Jozef Mede,Tímea Nováková,            

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 22.10.2020                              
                                                                                ...................................................                    
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce

7


	Zápisnica
	zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Hostice
	konaného dňa 22.10.2020
	___________________________________________________________________________

