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Z3/2021
Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Hostice 
konaného dňa 28.04.2021   

___________________________________________________________________________
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. Návrh na použitie rezervného fondu na predfinancovanie stavby vyhorenej 8 b.j. 

sociálnej  bytovky
4. 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 ako bod č.4 návrh na odpredaj pozemku vo vlastníctve obce 
a následne dal  dal hlasovaťo programe zasadnutia.

Uznesenie č.19/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hostice
a.,schvaľuje 
program  zasadnutia s jednou zmenou / bod č.4 návrh na odpredaj pozemku vo vlastníctve 
obce/,
b.,určuje
overovateľov zápisnice: Eva Albertová,Ladislav Kökény,,
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 Eva Albertová, Ing.Štefan Csank, Gabriel Balog,                                

Ladislav Kökény,Jozef Mede, Tímea Nováková,                                                         
Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

K bodu 3. Návrh na použitie rezervného fondu na predfinancovanie stavby vyhorenej 
8 b.j.

Starosta obce informoval poslancov,že po vykonaní prác na stavbe vyhorenej 8 b.j.firma banet 
s.r.o. vystavila dve faktúry na sumu EUR a na sumu EUR,ktoré sme následne odoslali do 
poisťovne Generali s.r.o.,ktorá na základe poistnej zmluvy mala uhradiť,čo sa do dnešného 
dňa neuskutočnilo.Z dôvodu,aby zo strany banet s.r.o.neboli faktúry penalizované starosta 
obce navrhol použiť finančné prostriedky z rezervného fondu obce na úhradu faktúr.

Uznesenie č.20/2021   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
 schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu  na kapitálové výdavky,konkrétne:
a.,rekonštrukciu majetku 8 b.j sociálnej bytovky /odvoz sutiny/vo výške 11 294,58 EUR,
b.,rekonštrukciu majetku  8 b.j.sociálnej bytovky vo výške 48 632,23 EUR.

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                  

K bodu 4.  Návrh na odpredaj pozemku vo vlastníctve obce

Starosta obce navrhol odpredaj málovýznamného 2m2 pozemku vo vlastníctve obce 
Ludovítovi Radicsovi za účelom vybudovania vodovodnej prípojky.

Uznesenie č.21/2021   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
 a.,schvaľuje
predaj pozemku vo vlastníctve obce 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 
a konštatuje: -že časť/ 2 m2/ tejto nehnuteľnosti je málovýznamný majetok obce,
-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,  
-predmetná nehnuteľnosť bude odpredaná Ľudovítovi Radicsovi,bytom Hostice č.202 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., p o v e r u j e obecný úrad
 aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s predajom zhora 
uvedeného majetku obce Hostice.



3

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                  

K bodu 5. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 15:00 hod.                    
Zapísal/(a): Ladislav Kisfaludi        ........................................                                                                                             
Overovatelia: Eva Albertová   .............................................
                        Ladislav Kökény   ........................................

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

Uznesenie č.19/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.04.2021

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
a.,schvaľuje 
program  zasadnutia s jednou zmenou / bod č.4 návrh na odpredaj pozemku vo vlastníctve 
obce/,
b.,určuje
overovateľov zápisnice: Eva Albertová,Ladislav Kökény,,
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 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 28.04.2021                             
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.20/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.04.2021

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu  na kapitálové výdavky,konkrétne:
a.,rekonštrukciu majetku 8 b.j sociálnej bytovky /odvoz sutiny/vo výške 11 294,58 EUR,
b.,rekonštrukciu majetku  8 b.j.sociálnej bytovky vo výške 48 632,23 EUR.

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 28.04.2021                             
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.21/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.04.2021

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
a.,schvaľuje
predaj pozemku vo vlastníctve obce 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 
a konštatuje: -že časť/ 2 m2/ tejto nehnuteľnosti je málovýznamný majetok obce,
-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,  
-predmetná nehnuteľnosť bude odpredaná Ľudovítovi Radicsovi,bytom Hostice č.202 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., p o v e r u j e obecný úrad
 aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s predajom zhora 
uvedeného majetku obce Hostice.

Hlasovanie:
Za: 6 Eva Albertová, Ing.Štefan Csank, Gabriel Balog,                                

Ladislav Kökény,Jozef Mede, Tímea Nováková,                                                         
Proti: 0
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Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 28.04.2021                             
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce


