Z2/2021

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Hostice
konaného dňa 09.04.2021
___________________________________________________________________________
Prítomní: Mgr. František Rácz, starosta obce,
Poslanci : Eva Albertová,Ing.Štefan Csank, Ladislav Kökény, Jozef Mede,
Tímea Nováková, Gabriel Balog,
Neprítomní: Gejza Berki je v karanténe kvôli Covid-19,
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 05.02.2021
4. Návrh na vybudovanie prístrešku pred Domom smútku a pred obchodom Mini
s použitím RF
5. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2020
6. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly výberu daní a poplatkov za rok
2020
7. Návrh na zmenu VZN č.3/2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce
8. Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2021
9. Majetkové priznanie starostu, HK obce,riaditeľa ZŚ a MŠ
10. Návrh na asfaltovanie miestnej komunikácie Alvég, pri 16 b.j. a smerom na cintorín s
použitím RF
11. Návrh na predaj obecného pozemku z dôvodu vybudovania vodovodnej šachty
12. Rôzne
13. 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 zasadnutia a navrhol k bodu č.4 zaradiť aj návrh na vybudovanie urnového múru a
ako bod č.12 zaradiť návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku a následne
dal dal hlasovaťo programe zasadnutia.
Uznesenie č.8/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hostice
a.,schvaľuje
program zasadnutia s dvomi zmenami,
b.,určuje
overovateľov zápisnice: Tíme Nováková,Gabriel Balog,
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zapisovateľa: Jozef Mede,
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

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

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 05.02.2021
Starosta obce informoval poslancov o plnení jednotlivých uznesení zo zasadnutia,ktoré sa
konalo dňa 05.02.2021.
Uznesenie č.9/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
berie na vedomie
plnenie uznesení zo zasadnutia OZ konaného 05.02.2021.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

K bodu 4. Návrh na vybudovanie prístrešku pred Domom smútku, pred obchodom
Mini a návrh na vybudovanie urnového múru
Poslankyňa obce Eva Albertová navrhla,aby pred Domom smútku bol vybudovaný prístrešok
a tiež už,aby bol zrealizovaný už v minulom roku schválený urnový múr.
Uznesenie č.10A/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje.
vybudovanie prístrešku pred Domom smútku,ktoré bude finacované z rezervného fondu obce
v predpokladanej výške 25 677 EUR.
Hlasovanie:
Za:
Proti:

6

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

0
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Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Uznesenie č.10B/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje.
vybudovanie prístrešku pred obchodom Mini,ktoré bude finacované z rezervného fondu obce
v predpokladanej výške 2 000 EUR.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

Uznesenie č.10 C/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje.
vybudovanie urnového múru,ktoré bude finacované z rezervného fondu obce v
predpokladanej výške 4 900 EUR.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

K bodu 5. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020 a stanovisko HK obce k návrhu
Záverečného účtu obce za rok 2020
Hlavný kontrolór obce predkladal návrh Záverečného účtu obce za rok 2020 a následne
predložil aj jeho stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce.
Uznesenie č.11A/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje
Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad.
Hlasovanie:
Za:

6

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

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Uznesenie č.11B/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2020
/stanovisko je prílohou tejto zápisnice/.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

K bodu 6. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly výberu daní a poplatkov za
rok 2020
Hlavný kontrolór obce predkladal správu o výsledku kontroly výberu daní a poplatkov za rok
2020.
Uznesenie č.12/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly výberu daní a poplatkov za rok 2020 /správa je prílohou tejto
zápisnice..
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

K bodu 7. Návrh na zmenu VZN č.3/2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce
Starosta obce informoval poslancov,že kvôli zmeny vo vyhláške č.371/2015 účinné od
1.1.2021 vykonáme zmenu aj vo VZN č.3/2020 .
Uznesenie č.13/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje
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zmeny a doplnky č.1 VZN č.3/2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce /dôvodová
správa je prílohou tejto zápisnice/.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

K bodu 8. Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2021
Starosta obce prekladal 1.zmenu rozpočtu obce.
Uznesenie č.14/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2020 /zmena rozpočtu je prílohou tejto zápisnice/.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

K bodu 9. Majetkové priznanie starostu ,Hk a riaditeľa ZŠ a MŠ
Predsedníčka komisie pre ochranu verejného záujmu Tímea Nováková predkladala správu
o kontrole jednotlivých majetkových priznaní verejných funkcionárov obce / starosta
obce,hlavný kontrolór obce a riaditeľ ZŠ a MŠ/.
Uznesenie č.15/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
prerokovalo a berie na vedomie
Správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce o tom,
že všetci verejní funkcionári obce podali Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov verejných funkcionárov obce za rok 2020 v stanovenom termíne, a v
súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:

6

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

0

5

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 10. Návrh na asfaltovanie miestnej komunikácie Alvég a pri 16 b.j.sociálnej
bytovke
Starosta obce prekladal návrh na asfaltovanie miestnej komunikácie v časti Alvég a pri 16 b.j.
sociálnej bytovke..
Uznesenie č.16/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje
asfaltovanie miestnych komunikácií Alvég a pri 16 b.j.sociálnej bytovke ,ktoré budú
financované z rezervného fondu obce v nasledovných predpokladaných sumách:
parcela č.421/1 miestna časť Alvég vo výške 7126 EUR,
parcela č.424/24 miestna časť sociálne byty vo výške 7227 EUR,
parcela 418/2 smerom na cintorín vo výške 1422 EUR.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

K bodu 11. Návrh na predaj obecného pozemku z dôvodu vybudovania vodovodnej
šachty
Starosta obce prekladal návrh na predaj obecného pozemku z dôvodu vybudovania
vodovodnej šachty pre Ľudovíta Radicsa,bytom Hostice č.202.
Uznesenie č.17/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hostice
a., k o n š t a t u j e
a) že nehnuteľnosť – pozemok C-KN 414/1, druh pozemku –zastavané plochy a nádvoria,
výmera 5 172 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,
b) že časť/ 2 m2/ tejto nehnuteľnosti je málovýznamný majetok obce,
c) že žiadateľ Ľudovít Radics,bytom Hostice č.202 plánuje na pozemku č. 414/59,druh
pozemku-ostatná plocha vo výmere 2 m2 uvedeného pozemku vybudovať vodovodnú
prípojku,
d) že nie je v záujme obce túto časť nehnuteľnosti spravovať,
e) že prostriedky získané predajom pozemku budú využité na majetkové vysporiadanie
pozemkov v užívaní obce Hostice, ktoré sú vo vlastníctve iných súkromných osôb.
b., r o z h o d l o
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a) tak, že skutočnosti uvedené zhora pod bodmi a) až e) sú v podmienkach obce Hostice
prípady hodné osobitného zreteľapodľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
b) tak, že základnými kritériami pri predaji majetku obce a to - pozemku CKN č.414/59,
vo výmere 2 m2, vedenom Okresným úradom v Rimavskej Sobote – katastrálny odbor pre
katastrálne územie Hostice, vlastníctvo na základe listu vlastníctva číslo 1, budú nasledovné:
- 2 m2 z predmetnej nehnuteľnosti bude odpredaná za minimálnu 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.
c., p o v e r u j e obecný úrad
a) aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s predajom zhora
uvedeného majetku obce Hostice.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

K bodu 12. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku
Starosta obce prekladal návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku.Navrhol za
člena komisie riaditeľa ZŠ Antona Szitaiho,Zuzanu Medeovú,Prišku Radicsovú a Evu
Váradiovú a z poslancov Evu Albertovú a Ladislava Kökénya.
Uznesenie č.18 A/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje
zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku v zložení:
Anton Szitai,Zuzana Medeová,Priška Radicsová,Eva Váradiová,
Eva Albertová a Ladislav Kökény.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

Uznesenie č.18 B/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje
nasledovné zmeny v Zásadách odmeňovania poslancov obce,§4 odsek 1.a 2. znie
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1. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie schválenej obecným zastupiteľstvom,patrí odmena
vo výške 30 EUR v hrubom.
2. Poslancovi, ktorý je členom komisie obecného zastupiteľstva,patrí odmena vo výške
30 EUR v hrubom.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

K bodu 13. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o aktuálnych veciach:
-do konca marca bolo sčítaných 88,3% obyvateľov obce,
-s vedením obecnej kroniky poveril poslankyňu Evu Albertovú,ktorá prijala poverenie,
-odovzdanie multifunkčného ihriska do užívania niekedy začiatkom mája.
Poslanci navrhli,aby bola určená otváracia doba cintorína nasledovne:
v letnom období od 8:00-20:00
v zimnom období od 10:00-16:00
Starosta obce poveril hlavného kontrolóra obce,aby vypracoval návrh na zmeny vo VZN
č.7/2020 o prevádzkovaní pohrebiska na území obce.
K bodu 14. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22:00 hod.
Zapísal/(a): Jozef Mede

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

Overovatelia: Tímea nováková

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

Gabriel Balog ........................................
................................................
Mgr.František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.8/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
a.,schvaľuje
Program zasadnutia s dvomi zmenami,
b.,určuje
overovateľov zápisnice: Tímea Nováková,Gabriel Balog,
zapisovateľa: Jozef Mede ,
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

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

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 09.04.2021
...................................................
Mgr. František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.9/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
berie na vedomie
plnenie uznesení zo zasadnutí OZ konaných dňa 05.02.2021.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 09.04.2021
...................................................
Mgr.František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.10A/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje.
vybudovanie prístrešku pred Domom smútku,ktoré bude finacované z rezervného fondu obce
v predpokladanej výške 25 677 EUR.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 09.04.2021
...................................................
Mgr.František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.10B/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje.
vybudovanie prístrešku pred obchodom Mini,ktoré bude finacované z rezervného fondu obce
v predpokladanej výške 2 000 EUR.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 09.04.2021
...................................................
Mgr.František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.10C/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje.
vybudovanie urnového múru,ktoré bude finacované z rezervného fondu obce v
predpokladanej výške 4 900 EUR.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 09.04.2021
...................................................
Mgr.František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.11A/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje
Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 09.04.2021
...................................................
Mgr.František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.11B/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2020
/stanovisko je prílohou tejto zápisnice/.
Hlasovanie:
Za:
6
Eva Albertová, Ing.Štefan Csank, Gabriel Balog,
Ladislav Kökény,Jozef Mede, Tímea Nováková,
Proti:
0
Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 09.04.2021
...................................................
Mgr.František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.12/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly výberu daní a poplatkov za rok 2020 /správa je prílohou tejto
zápisnice..
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 09.04.2021
...................................................
Mgr.František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.13/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje
zmeny a doplnky č.1 VZN č.3/2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce /dôvodová
správa je prílohou tejto zápisnice/.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 09.04.2021
...................................................
Mgr.František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.14/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2020 /zmena rozpočtu je prílohou tejto zápisnice/.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 09.04.2021
...................................................
Mgr.František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.15/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
prerokovalo a berie na vedomie
Správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce o tom,
že všetci verejní funkcionári obce podali Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov verejných funkcionárov obce za rok 2020 v stanovenom termíne, a v
súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie:
Za:
6
Eva Albertová, Ing.Štefan Csank, Gabriel Balog,
Ladislav Kökény,Jozef Mede, Tímea Nováková,
Proti:
0
Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 09.04.2021
...................................................
Mgr.František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.16/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje
asfaltovanie miestnych komunikácií Alvég a pri 16 b.j.sociálnej bytovke ,ktoré budú
financované z rezervného fondu obce v nasledovných predpokladaných sumách:
parcela č.421/1 miestna časť Alvég vo výške 7126 EUR,
parcela č.424/24 miestna časť sociálne byty vo výške 7227 EUR,
parcela 418/2 smerom na cintorín vo výške 1422 EUR.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 09.04.2021
...................................................
Mgr.František Rácz,starosta obce

1
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Uznesenie č.17/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
a., k o n š t a t u j e
a) že nehnuteľnosť – pozemok C-KN 414/1, druh pozemku –zastavané plochy a nádvoria,
výmera 5 172 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,
b) že časť/ 2 m2/ tejto nehnuteľnosti je málovýznamný majetok obce,
c) že žiadateľ Ľudovít Radics,bytom Hostice č.202 plánuje na pozemku č. 414/59,druh
pozemku-ostatná plocha vo výmere 2 m2 uvedeného pozemku vybudovať vodovodnú
prípojku,
d) že nie je v záujme obce túto časť nehnuteľnosti spravovať,
e) že prostriedky získané predajom pozemku budú využité na majetkové vysporiadanie
pozemkov v užívaní obce Hostice, ktoré sú vo vlastníctve iných súkromných osôb.
b., r o z h o d l o
a) tak, že skutočnosti uvedené zhora pod bodmi a) až e) sú v podmienkach obce Hostice
prípady hodné osobitného zreteľapodľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
b) tak, že základnými kritériami pri predaji majetku obce a to - pozemku CKN č.414/59,
vo výmere 2 m2, vedenom Okresným úradom v Rimavskej Sobote – katastrálny odbor pre
katastrálne územie Hostice, vlastníctvo na základe listu vlastníctva číslo 1, budú nasledovné:
- 2 m2 z predmetnej nehnuteľnosti bude odpredaná za minimálnu 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.
c., p o v e r u j e obecný úrad
a) aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s predajom zhora
uvedeného majetku obce Hostice.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 09.04.2021
...................................................
Mgr.František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.18 A/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje
zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku v zložení:
Anton Szitai,Zuzana Medeová,Priška Radicsová,Eva Váradiová,
Eva Albertová a Ladislav Kökény.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 09.04.2021
...................................................
Mgr.František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.18 B/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hostice
schvaľuje
nasledovné zmeny v Zásadách odmeňovania poslancov obce,§4 odsek 1.a 2. znie
1. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie schválenej obecným zastupiteľstvom,patrí odmena
vo výške 30 EUR v hrubom.
2. Poslancovi, ktorý je členom komisie obecného zastupiteľstva,patrí odmena vo výške
30 EUR v hrubom.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

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

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 09.04.2021
...................................................
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Mgr.František Rácz,starosta obce
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