
OBEC SVÄTÁ MÁRIA

Vo Svätej Márii, dňa 25. 08. 2021

ZÁPISNICA

     Napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  25. 08. 2021 v miestnosti 
obecného úradu. 

Prítomní:
Alžbeta Mátyásová

Jozef Battyányi

Valéria Horóckyová, PhDr.

Mário Jaczko, Ing.

Július Kováč

Oskár Takács

Adam Mahut, Mgr.

Bernadett Dobošová

Neprítomní:
Ing. Andrej Gergely

Ladislav Zelenák

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:

Jozef Battyányi .: ….................................... a  Oskár Takács : …...............................................

Program:

1.  Otvorenie zasadnutia
2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.  Prejednanie majetkových záležitosti – kúpa pozemku
5.  Prejednanie majetkových záležitosti
6.  Záver



Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 25. 08. 2021

1.)Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Alžbeta Mátyásová. 
2.) Vedením zápisnice starostka poverila Bernadett Dobošovú, pracovníčku obecného úradu a 
overovateľmi zápisnice Jozefa Battyányiho a Oskara Takácsa. 
3.)Starostka obce dala na hlasovanie program zasadnutia a poslanci jednohlasne schválili. 
4.)Poslanci obecného zastupiteľstva po preštudovaní zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia zo 
dňa 29. 06. 2021 konštatovali, že uznesenia boli splnené.
5.)Starostka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s možnosťou kúpy pozemku resp. 
časť chodníka – prístupovej cesty parc. č. 2, k. ú. Pavlovo  o výmere 247 m2, záhrada v sume 1300 
€ od Ing. Ludvik Feke. Jedná sa o pozemok za cintorínom v Pavlove. Na kúpu daného pozemku je 
aj iný záujemca, ale starostka navrhuje aby daný pozemok kúpila obec, nakoľko keď v budúcnosti 
obec bude chcieť robiť chodníky, budeme mať problémy nakoľko pozemok nebude patriť obci. 
Starostka pred poslancov predložila aj mapu kde je jednoznačne vidieť kde sa nachádza daný 
pozemok. Poslanci po rokovaní či kúpiť alebo nekúpiť pozemok sa nakoniec jednohlasne zhodli, že 
daný pozemok treba kúpiť. Ďalej sa zhodli nakoľko sa jedná tam o prístupovú cestu kde majiteľ 
pozemku chce dať postaviť garáž, aby po kúpe pozemku obec časť pozemku nech nepredá keď tak 
nech dá do prenájmu ako prístup k pozemku. 
6.)Následne starostka obce navrhla dať vymerať dom smútku, nakoľko dom smútku nie je 
vymeraný nie je zapísaný na katastrálnom úrade a po rokovaní s p. Varkondom navrhol dať do 
poriadku čím skôr aby obec v budúcnosti z toho nemala problémy. Cena za úkon tej služby je 250 €.
Ďalej starostka navrhla aby šatňa na ihrisku sa dala taktiež vymerať a dala zapísať na katastrálnom 
úrade. Poslanci sa jednohlasne zhodli, že dom smútku treba dať jednoznačne vymerať a dať zápis na
katastrálny úrad. Šatňu pri ihrisku navrhli zatiaľ poinformovať sa u p. Kondášovej, nakoľko obec o 
nemá žiadne dokumenty ohľadne stavania šatne. 
7.)Na záver starostka obce dala hlasovať preplatenie cestovného spevokolu v sume 100 € nakoľko 
spevokol sa chystá na vystúpenie. Poslanci jednohlasne schválili. 
8.)Na záver p. Oskár Takács ešte dodal aby sa dala vyvesiť tabuľa na obecnú cestu pred obecným 
úradom  a to zákaz vstupu s traktorom. Nakoľko denno denne tam chodí veľa traktorov zanechávajú
za sebou len blato a bude poškodený aj asfalt na ceste. Navrhol vyžiadať stanovisko od dopravného 
inšpektorátu. Dodal ešte aby sa dali odstrániť konáre pri hlavnej ulici v záhrade kde sa nachádza 
veľký ihličnatý strom.
9.)Na záver dala  starostka obce hlasovať nakúpiť sajdingu v cene 500 € aby sa mohla dokončiť 
práca na kultúrnom dome – strecha kultúrneho domu. Poslanci jednohlasne schválili.  
10.) Po vyčerpaní všetkých bodov starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
ukončila. 
            
Zapísala: Bernadett Dobošová



Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 25 .08. 2021

Obecné zastupiteľstvo vo Svätej Márii

Uznesenie č. 24/2021
schvaľuje
program zasadnutia

Hlasovanie:

Za: 5 J. Battyányi, PhDr. V. Horóckyová,  Ing. M. Jaczko, J. Kováč, 
O. Takács

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 2 Ing. A. Gergely, L. Zelenák

 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

V Svätej Márii, dňa: ….....................................

Uznesenie č. 25/2021
schvaľuje
odkúp nehnuteľnosti a to konkrétne parcelu č. „C“ KN 2, k. ú. Pavlovo o výmere 247 m2, druh 
pozemku záhrada vo výške 1300 € v celosti 1/1 od Ing. Ludvik Feke

Hlasovanie:

Za: 5 J. Battyányi, PhDr. V. Horóckyová,  Ing. M. Jaczko, J. Kováč, 
O. Takács

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 2 Ing. A. Gergely, L. Zelenák

 
                                             
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

V Svätej Márii, dňa: ….....................................

Uznesenie č. 26/2021
schvaľuje
zakresliť, vytvoriť geometricky plán a zapísať na katastrálnom úrade dom smútku 



Hlasovanie:

Za: 5 J. Battyányi, PhDr. V. Horóckyová,  Ing. M. Jaczko, J. Kováč, 
O. Takács

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 2 Ing. A. Gergely, L. Zelenák

 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

V Svätej Márii, dňa: ….....................................

                                                                                               
Uznesenie č. 27/2021
schvaľuje
preplatiť cestovné folklórnej skupine Gyöngyvirág népdalkör

Hlasovanie:

Za: 5 J. Battyányi, PhDr. V. Horóckyová,  Ing. M. Jaczko, J. Kováč, 
O. Takács

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 2 Ing. A. Gergely, L. Zelenák

 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

V Svätej Márii, dňa: ….....................................

Uznesenie č. 28/2021
schvaľuje
nakúpiť sajding na dokončenie strechy kultúrneho domu

Hlasovanie:

Za: 5 J. Battyányi, PhDr. V. Horóckyová,  Ing. M. Jaczko, J. Kováč, 
O. Takács

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 2 Ing. A. Gergely, L. Zelenák

 
                                                   
                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce

V Svätej Márii, dňa: ….....................................


