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Z4/2021
Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Hostice 
konaného dňa 26.05.2021   

___________________________________________________________________________
Prítomní: Mgr. František Rácz, starosta obce,
Poslanci : Eva Albertová,Ing.Štefan Csank, Ladislav Kökény, Jozef Mede,
Tímea Nováková,Gejza Berki,                                
Neprítomní:  Gabriel Balog,      
Ďalší prítomní: Ladislav Kisfaludi-hlavný kontrolór obce,Ondrej Babík-proj.manažér,
Peter Ultrata-poisťovací agent.
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 28.04.2021
4. Prerokovanie výstavby 8 b.j.sociálnej bytovky
5. Návrh na použitie rezervného fondu na predfinancovanie stavby 8 b.j. sociálnej 

bytovky
6. Návrh na prijatie úveru na výstavbu 8 b.j. sociálnej bytovky
7. Prerokovanie výstavby MŠ
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II.polrok 2021
9. Správa HK obce o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za I.Q 2021 
10. Žiadosť Ĺudovíta Radiča ,bytom Hostice č.202 o kúpu obecného pozemku
11. Smernica o zásadách tvorby a čerpania fondu prevádzky,údržby a opráv nájomných 

bytov vo vlastníctve obce Hostice
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.poslankyňa OZ p.Eva Albertová dala návrh na zaradenie ako bodu č.12 
Návrh na odmeňovanie projektového manažéra obce a následne starosta dal hlasovať 
o programe zasadnutia.
Návrh programu zasadnutia :

1. Otvorenie a návrh programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.04.2021
4. Prerokovanie výstavby 8 b.j.sociálnej bytovky
5. Návrh na použitie rezervného fondu na predfinancovanie stavby 8 b.j. sociálnej 

bytovky
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6. Návrh na prijatie úveru na výstavbu 8 b.j. sociálnej bytovky
7. Prerokovanie výstavby MŠ
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II.polrok 2021
9. Správa HK obce o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za I.Q 2021 
10. Žiadosť Ĺudovíta Radiča ,bytom Hostice č.202 o kúpu obecného pozemku
11. Smernica o zásadách tvorby a čerpania fondu prevádzky,údržby a opráv nájomných 

bytov vo vlastníctve obce Hostice
12. Návrh na odmeňovanie projektového manažéra obce
13. Rôzne
14. Záver

Uznesenie č.22/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hostice
a.,schvaľuje 
program  zasadnutia s jednou zmenou zmien,
b.,určuje
overovateľov zápisnice: Eva Albertová,Gejza Berki,
zapisovateľa: Tímea Nováková,
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, 

Gejza Berki, Ladislav Kökény,
Jozef Mede, Tímea Nováková,                                                         

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.04.2021

Starosta obce informoval poslancov o plnení jednotlivých uznesení zo zasadnutia,ktoré sa 
konalo dňa 28.04.2021.

Uznesenie č.23/2021   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
 berie na vedomie
plnenie uznesení zo zasadnutia OZ konaného 28.04.2021.

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

Gejza Berki, Ladislav Kökény,
Jozef Mede, Tímea Nováková,                                                         

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

K bodu 4.  Prerokovanie výstavby 8 b.j.sociálnej bytovky

Starosta obce informoval poslancov o výstavbe 8 b.j. sociálnej bytovky,ktoré je momentálne 
pozastavené,kvôli neuhradenej faktúry zo strany poisťovne Generali s.r.o.Pán Peter Ultrata– 
poisťovací agent sa tiež vyjadril ku tejto téme povedal,že poisťovňa nasledujúci týždeň 
upovedomí obec o výške finančných prostriedkov,ktoré uhradí  na základe poistnej 
zmluvy,ktoré podľa ich vyjadrenia bolo poddimenzované a z tohto dôvodu poisťovňa  uhradí 
okolo 172 tisíc EUR. 

Uznesenie č.24/2021   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
 berie na vedomie
správu poisťovacieho agenta poisťovne Generali s.r.o.

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

 Gejza Berki,Ladislav Kökény,
Jozef Mede,Tímea Nováková,                                                         

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

K bodu 5. Návrh na použitie rezervného fondu na predfinancovanie stavby 8 b.j. 
sociálnej bytovky

Starosta obce informoval poslancov,že z dôvodu oneskoreného uhradenia faktúry  poisťovňou 
Generali s.r.o. pre firmy banet s.r.o.,ktorá je zhotoviteľom 8 b.j. sociálnej bytovky 
navrhuje,aby kvôli hladkým pribehom stavebných prác boli z rezervného fondu  
predfinancované faktúry,ktoré následne uhradí poisťovňa.

Uznesenie č.25/2021   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
 schvaľuje 
použitie prostriedkov rezervného fondu  na kapitálové výdavky,konkrétne:
-na rekonštrukciu majetku 8 b.j sociálnej bytovky vo výške 64 596,82 EUR.

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

 Gejza Berki,Ladislav Kökény,
Jozef Mede, Tímea Nováková,                                                         

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

K bodu 6. Návrh na prijatie úveru na výstavbu 8 b.j. sociálnej bytovky

Starosta obce predkladal návrh na prijatie úveru na dofinancovanie výstavby vyhorenej 8 b.j. 
sociálnej bytovky.Z dôvodu,že finančné prostriedky z poistnej zmluvy vo výške okolo 
172 000 EUR nebudú dostačujúce na výstavbu 8 b.j. sociálnej bytovky, pretože stavba je 
rozpočtovaná na 301 286,95 EUR navrhuje prijať úver z OTP banky.
Poslanec Jozef Mede navrhol,aby bolo verejné hlasovanie o dofinancovaní stavby.
Starosta odpovedal,že ak teraz odíde stavebná firma v čase keď sme svedkami zvýšenia cien 
stavebných materiálov hrozí ,že plánované finančné prostriedky nebudú dostatočné,preto 
treba čím skôr rozhodnúť o prijatí či neprijatí úveru. 
Hlavný kontrolór povedal,že obec má dostatok finančných prostriedkov na rezervnom fonde 
ale dobre vieme,že pred nami je výstavba MŠ kde spoluúčasť obce bude pohybovať medzi 
80-120 00 EUR.

Uznesenie č.26/2021   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
 schvaľuje
prijatie úveru z OTP banky na realizáciu projektu výstavby 8 b.j. sociálnej bytovky vo výške 
100 000 EUR.

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

 Gejza Berki,Ladislav Kökény,
Jozef Mede, Tímea Nováková,                                                         

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

K bodu 7. Prerokovanie výstavby MŠ

Projektový manažér informoval poslancov,že boli vyhodnotené cenové ponuky uchádzačov 
na výstavbu MŠ.Najlepšia ponuka bola od firmy banet s.r.o so sídlom vo Veľkom Blhu.

Uznesenie č.27/2021   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
 berie na vedomie  
správu projektového manažéra o výsledku vyhodnotenia ponúk na výstavbu MŠ.

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

 Gejza Berki,Ladislav Kökény,
Jozef Mede, Tímea Nováková,                                                         

Proti: 0
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Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

K bodu 8.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2021

Hlavný kontrolór obce prekladal svoj návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2021,ktoré 
poslanci OZ jednohlasne schválili.

Uznesenie č.28/2021   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
 schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2021 / správa je prílohou tejto 
zápisnice/.

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

Gejza Berki,Ladislav Kökény,
Jozef Mede, Tímea Nováková,                                                         

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

K bodu 9.  Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za 
I.Q 2021

Hlavný kontrolór obce predkladal svoju správu o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za 
I.štvťrok 2021.

Uznesenie č.29/2021   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hostice
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za I.Q 2021 
/správa 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                  

K bodu 10.  Žiadosť Ĺudovíta Radiča ,bytom Hostice č.202 o kúpu obecného pozemku
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Starosta obce prekladal žiadosť p.ľudovíta Radicsa,bytom Hostice č.202 o kúpu pozemku vo 
vlastníctve obce na.Na časti tohto pozemku plánuje postaviť predajňu potravín.Poslanci sa 
dohodli o predaji 24m2 z celkovej výmery 1 547 m2 pozemku č.2033/1,zapísaného v LV 
č.859.

Uznesenie č.30/2021
Obecné  zastupiteľstvo obce Hostice 
a., k o n š t a t u j e
a) že nehnuteľnosť – pozemok „E“-KN 2033/1, druh pozemku – zastavaná plocha a 
nádvorie,celková výmera 1 547 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Hostice, vedený na 
liste vlastníctva číslo 859, vlastnícky podiel 1/1, t. j. v celosti je vlastníctvom obce Hostice,
b)  že časť vo výmere 24 m2 tejto nehnuteľnosti je málovýznamný majetok obce,
c) že žiadateľ Ľudovít Radics,bytom Hostice č.202 plánuje na tomto pozemku postaviť 
predajňu potravín,  
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 - časti pozemku č.2033/1,  
vo výmere 24 m2, vedenom Okresným úradom v Rimavskej Sobote – katastrálny odbor pre 
katastrálne územie Hostice, vlastníctvo na základe listu vlastníctva číslo 859, budú 
nasledovné:
- 24 m2 z predmetnej nehnuteľnosti bude odpredaná za minimálnu kúpnu cenu 0,83 eur za 
1m2, spolu za 19,92 € slovom ( deväťnásť euro deväťdesiatdva centov),
- náklady vkladu zápisu do katastra, geometrické práce na vytýčenie pozemku a všetky 
potrebné právne záležitosti bude znášať kupujúci.
c., p o v e r u j e obecný úrad
a) aby zabezpečil všetky potrebné ekonomické záležitosti súvisiace s predajom zhora 
uvedeného majetku obce Hostice.

Hlasovanie:
Za: 6 Eva Albertová, Ing.Štefan Csank, Gejza Berki,                                 

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

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

K bodu 11.  Smernica o zásadách tvorby a čerpania fondu prevádzky,údržby a opráv 
nájomných bytov vo vlastníctve obce Hostice

Starosta obce predložil na prerokovanie návrh Smernice o zásadách tvorby a čerpania fondu 
prevádzky,údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Hostice.

Uznesenie č.31/2021
Obecné  zastupiteľstvo obce Hostice 
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schvaľuje
Smernicu o zásadách tvorby a čerpania fondu prevádzky,údržby a opráv nájomných bytov vo 
vlastníctve obce Hostice.

Hlasovanie:
Za: 6 Eva Albertová, Ing.Štefan Csank, Gezja Berki,                                 

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

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

K bodu 12.  Návrh na odmeňovanie projektového manažéra obce

Poslankyňa obce dala návrh na odmeňovanie projektového manažéra obce p.Ondreja 
Babíka,ktorý už osem rokov pomáha obci pri vypracovávaní a schvaľovaní jednotlivých 
projektov bez žiadných finančných nárokov.

Uznesenie č.32/2021
Obecné  zastupiteľstvo obce Hostice 
schvaľuje
jednorázovú odmenu pre p.Ondreja Babíka-projektového manažéra obce vo výške 2 000 EUR 
z rozpočtu obce.

Hlasovanie:
Za: 6 Eva Albertová, Ing.Štefan Csank, Gezja Berki,                                 

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

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

K bodu 13. Rôzne

Starosta obce informoval poslancov o aktuálnych veciach:
-prečítal žiadosť od nájomníkov 8 b.j.sociálneho bytu na rekonštrukciu a prípadnu výmenu 
okien a vchodových dverí,
-poukazoval na nedostatok mužov zamestnaných na menších obecných službách,ktorý sú 
schopný pracovať s kosačkou,v následnej dobe bude potrebné ich riadne zamestnať na 
kosenie.

K bodu 14. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 22:00 hod.
                    
Zapísal/(a): Tímea Nováková           ........................................ 
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Overovatelia: Eva Alberová   .............................................

                           Gejza Berki ........................................

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

Uznesenie č.22/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.05.2021

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
a.,schvaľuje 
program  zasadnutia s jednou zmenou zmien,
b.,určuje
overovateľov zápisnice: Tímea Nováková
zapisovateľa: Eva Albertová,Gejza Berki,
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, Gejza Berki,                                

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

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 26.05.2021                             
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.23/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.05.2021

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
berie na vedomie
plnenie uznesení zo zasadnutia OZ konaného 28.04.2021.

Hlasovanie:
Za: 6 Eva Albertová, Ing.Štefan Csank, Gejza Berki,                                

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

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 26.05.2021                             
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.24/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.05.2021

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
berie na vedomie
správu poisťovacieho agenta poisťovne Generali s.r.o.

Hlasovanie:
Za: 6 Eva Albertová, Ing.Štefan Csank, Gejza Berki,                                

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

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 26.05.2021                             
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.25/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.05.2021

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
schvaľuje 
použitie prostriedkov rezervného fondu  na kapitálové výdavky,konkrétne:
na rekonštrukciu majetku 8 b.j sociálnej bytovky vo výške 64 596,82 EUR.

Hlasovanie:
Za: 6 Eva Albertová, Ing.Štefan Csank, Gejza Berki,                                

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

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 26.05.2021                             
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.26/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.05.2021

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
schvaľuje
prijatie úveru z OTP banky na realizáciu projektu výstavby 8 b.j. sociálnej bytovky vo výške 
100 000 EUR.

Hlasovanie:
Za: 6 Eva Albertová, Ing.Štefan Csank, Gejza Berki,                                

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

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 26.05.2021                             
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.27/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.05.2021

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
berie na vedomie  
správu projektového manažéra o výsledku vyhodnotenia ponúk na výstavbu MŠ.

Hlasovanie:
Za: 6 Eva Albertová, Ing.Štefan Csank, Gejza Berki,                                

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

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 26.05.2021                             
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.28/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.05.2021

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2021 / správa je prílohou tejto 
zápisnice/.

Hlasovanie:
Za: 6 Eva Albertová, Ing.Štefan Csank, Gejza Berki,                                

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

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 26.05.2021                             
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.29/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.05.2021

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za I.Q 2021 
/správa je prílohou tejto zápisnice/.

Hlasovanie:
Za: 6 Eva Albertová, Ing.Štefan Csank, Gejza Berki,                                

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

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 26.05.2021                             
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.30/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.05.2021

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
a., k o n š t a t u j e
a) že nehnuteľnosť – pozemok „E“-KN 2033/1, druh pozemku – zastavaná plocha a 
nádvorie,celková výmera 1 547 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Hostice, vedený na 
liste vlastníctva číslo 859, vlastnícky podiel 1/1, t. j. v celosti je vlastníctvom obce Hostice,
b)  že časť vo výmere 24 m2 tejto nehnuteľnosti je málovýznamný majetok obce,
c) že žiadateľ Ľudovít Radics,bytom Hostice č.202 plánuje na tomto pozemku postaviť 
predajňu potravín,  
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 - časti pozemku č.2033/1,  
vo výmere 24 m2, vedenom Okresným úradom v Rimavskej Sobote – katastrálny odbor pre 
katastrálne územie Hostice, vlastníctvo na základe listu vlastníctva číslo 859, budú 
nasledovné:
- 24 m2 z predmetnej nehnuteľnosti bude odpredaná za minimálnu kúpnu cenu 0,83 eur za 
1m2, spolu za 19,92 € slovom ( deväťnásť euro deväťdesiatdva centov),
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- náklady vkladu zápisu do katastra, geometrické práce na vytýčenie pozemku a všetky 
potrebné právne záležitosti bude znášať kupujúci.
c., p o v e r u j e obecný úrad
a) aby zabezpečil všetky potrebné ekonomické záležitosti súvisiace s predajom zhora 
uvedeného majetku obce Hostice.

Hlasovanie:
Za: 6 Eva Albertová, Ing.Štefan Csank, Gejza Berki,                                

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

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 26.05.2021                             
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce

Uznesenie č.31/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.05.2021

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
schvaľuje
Smernicu o zásadách tvorby a čerpania fondu prevádzky,údržby a opráv nájomných bytov vo 
vlastníctve obce Hostice.

Hlasovanie:
Za: 6 Eva Albertová, Ing.Štefan Csank, Gejza Berki,                                

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

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 26.05.2021                             
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce
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Uznesenie č.32/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.05.2021

Obecné  zastupiteľstvo  Obce Hostice
schvaľuje
jednorázovú odmenu pre p.Ondreja Babíka-projektového manažéra obce vo výške 2 000 EUR 
z rozpočtu obce.

Hlasovanie:
Za: 6 Eva Albertová, Ing.Štefan Csank, Gejza Berki,                                

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

Zdržal sa: 0

Neprítomní pri hlasovaní: 0                  

Uznesenie bolo prijaté
V obci Hostice dňa 26.05.2021                             
                                                                                ...................................................                                                                                
                                                                                 Mgr. František Rácz,starosta obce


