OBEC SVÄTÁ MÁRIA
Vo Svätej Márii, dňa 31. 07. 2019

ZÁPISNICA
Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. 07. 2019 v
miestnosti obecného úradu.

Prítomní:
Alžbeta Mátyásová
Jozef Battyányi
Andrej Gergely, Ing.
Valéria Horóckyová, PhDr.
Július Kováč
Ladislav Zelenák
Rudolf Ripcsu, kontrolór obce
Bernadett Dobošová
Neprítomní:
Mário Jaczko, Ing.
Oskár Takács
ďalší prítomní podľa prezenčnej listiny.
Predsedajúci oznámil, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Za overovateľov zápisnice menuje:

Ladislav Zelenák .: …................................ a Ing. Andrej Gergely : …......................................

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrh na zrušenie uznesenia a predaj pozemku
Vyhlásenie verejného obstarávania
Záver

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 31. 07. 2019
1.)Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Alžbeta Mátyásová.
2.)Vedením zápisnice starostka poverila Bernadett Dobošovú, pracovníčku obecného úradu a
overovateľmi zápisnice Ladislava Zelenáka a Ing. Andreja Gergelya.
3.)Poslanci obecného zastupiteľstva po preštudovaní zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia zo
dňa 24. 06. 2019 pán Július Kováč poprosil o doplnenie mena poslancov, ktorý podpísali
upozornenie pre hlavného kontrolóra.
4.)Starostka obce dala na hlasovanie program zasadnutia. Poslanci obecného zastupiteľstva
jednohlasne schválili.
5.)Starostka obce oboznámila poslancov, že minulý rok predaný pozemok pánovi Nándorovi
Kreškócimu na Okresnom úrade, Katastrálnom odbore neprešiel. Preto teraz daný návrh treba
zrušiť. Uznesenie ktorým bol predaj pozemku schválený treba tiež zrušiť. Poslanci jednohlasne
schválili aby sa uznesenie č. 19/2018 sa zrušilo. Ďalej pani starostka navrhla zastupiteľstvu
pozemok predať vypísať na novo ponuku na predaj pozemku. Poslanci rokovali, že daný pozemok
sa nachádza za domom smútkom, na ktorom by mohol byť nový cintorín. Starostka podotkla, že
pozemok sa nachádza blízko vody a pravdepodobne obec nedostane povolenie na zriadenie
cintorína. Poslanci sa zhodli, že zatiaľ pozemok nepredajú kým sa nezistí, či obec by povolenie
dostala, alebo nájsť náhradný pozemok.
6.)Starostka obce oznámila poslancom, že obci schválili dotáciu od MF SR. Dotáciu obec žiadala na
výmenu okien a dverí na obecnom úrade a kultúrnom dome a na rekonštrukciu rozvodovej sústavy
vnútornej elektroinštalácie na obecnom úrade. Preto treba vypísať verejné obstarávanie – výzvu na
predloženie cenovej ponuky. Poslanci jednohlasne schválili vypísať vypísať verejné obstarávanie.
Pri verejnom obstarávaní treba vytvoriť komisiu na schválenie a otváranie obálok. Starostka obce
navrhla za členov Jozefa Battányiho, Ladislava Zelenáka a Júliusa Kováča. Navrhnutý členovia
členstvo prijali a ostatný poslanci jednohlasne schválili.
7.)Po vyčerpaní všetkých bodov starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
ukončila.

Zapísala: Bernadett Dobošová

Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 31. 07. 2019
Obecné zastupiteľstvo vo Svätej Márii

Uznesenie č. 45/2019
schvaľuje
program zasadnutia
Hlasovanie:
Za:

5

J. Battyányi, Ing. A Gergely, PhDr. V. Horóckyová, J. Kováč,
L. Zelenák

2

Ing. M. Jaczko, O. Takács,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Alžbeta Mátyásová, starostka obce
V Svätej Márii, dňa: ….....................................

Uznesenie č. 46/2019
schvaľuje
zrušenie uznesenia č. 19/2018
Hlasovanie:
Za:

5

J. Battyányi, Ing. A Gergely, PhDr. V. Horóckyová, J. Kováč,
L. Zelenák

2

Ing. M. Jaczko, O. Takács,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Alžbeta Mátyásová, starostka obce
V Svätej Márii, dňa: ….....................................

Uznesenie č. 47/2019
schvaľuje
vyhlásenie verejného obstarávania na rekonštrukciu obecného úradu a kultúrneho domu
Hlasovanie:
Za:

5

J. Battyányi, Ing. A Gergely, PhDr. V. Horóckyová, J. Kováč,
L. Zelenák

2

Ing. M. Jaczko, O. Takács,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Alžbeta Mátyásová, starostka obce
V Svätej Márii, dňa: ….....................................

