Obecné zastupiteľstvo Trebušovce

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ) ktoré
sa konalo dňa 30.01.2018 (piatok) v kancelárií
starostu obce od 16.30 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny

Program:

1. O t v o r e n i e
2. Určenie zapisovateľa
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Úprava rozpočtu
5. Nájom pozemkov
6. VZN o poplatkoch znečisťovania ovzdušia
7.Zásady rokovania OcZ
8.Diskusia a rôzne
9.Záver

K bodu č.1

Otvorenie

Zasadnutie otvoril Marek Krnáč starosta obce Trebušovce o 16.30 hod. V úvode
privítal všetkých prítomných. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v
súlade so zákonom o obecnom zriadení. Konštatoval že z 5 poslancov sú prítomný 3,
teda OcZ je uznášania schopné.
Starosta obce navrhol aby sa ďalšie rokovanie OcZ riadilo nasledovným programom:
Program
1. O t v o r e n i e
2. Určenie zapisovateľa
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Úprava rozpočtu
5. Nájom pozemkov
6. VZN o poplatkoch znečisťovania ovzdušia
7.Zásady rokovania OcZ
8.Diskusia a rôzne
9.Záver

Vyzval prítomných poslancov OcZ, aby predniesli zmeny a doplnenie programu
rokovania. Zmeny neboli poslancami navrhnuté. Starosta obce dal hlasovať o
navrhnutom programe. OcZ schválilo program rokovania jednohlasne.
Za hlasovali: Peter Katko, Mária Vrábliková Sebényová, Tibor Kukolík,
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------

K bodu č.2

Určenie zapisovateľa

Starosta dal hlasovať o vymenovaní zapisovateľa, a OcZ sa jednohlasne zhodlo
o vymenovaní Mária Vrábliková Sebényová
Za hlasovali: Peter Katko, Mária Vrábliková Sebényová, Tibor Kukolík,
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------

K bodu č.3

Kontrola prijatých uznesení

Starosta obce oboznámil poslancov o činnosti od posledného stretnutia

K bodu č.4

Úprava rozpočtu

Starosta oznámil poslancov OcZ o možných zmenách v rozpočte počas roka, na
niektoré položky ktoré sa počas roka môžu zmeniť do výšky 500 Euro a starosta
môže zmeniť bez zvolania OcZ.
Zmena medzi položkami v rozpočte sa môže meniť aj počas roka ak sa výsledná
čiastka rozpočtu nezmení.
Za hlasovali: Peter Peter Katko, Mária Vrábliková Sebényová, Tibor Kukolík,
Proti hlasovali: ---Zdržali sa:----

K bodu č.5

Nájom pozemkov

Starosta oznámil OcZ o podmienkach nájomnej zmluvy o pozemkoch.
-Vinica a.s. až po zaplatení dlžného nájomného na účet obce za spätné 3 roky , bude
môcť podpísať novú nájomnú zmluvu , ktorá bude na 10 rokov.
Starosta dal hlasovať OcZ.
A. s c h v a ľ u j e
1, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prenechať do
nájmu nehnuteľný majetok obce Trebušovce v k. ú. Trebušovce - : pozemok, a je zapísaný:
- v liste vlastníctva č. 303, PARCELY registra "E" v spoluvlastníckom podiele 1/1:
LV
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303

EKN
417/14
479/2
525/1
528/13
592/1
593
596
603
604
605
607/1
608
616/1

Výmera v m2
z LV
148562
2350
132500
65372
1115
4732
7765
6406
14357
2460
7159
1971
17895

Skutočne Druh pozemku Výmera Nájomné
užívaná
podielu
v Eur
629,24 TTP
629,24
5,03
2152,04 ostatná plocha 2152,04 17,22
2200,64 lesný pozemok 2200,64 17,77
2523,88 TTP
2523,88 20,19
825,44 ostatná plocha 825,44
6,60
3866,92 ostatná plocha 3866,92 30,94
2027,68 ostatná plocha 2027,68 16,22
2791,64 ostatná plocha 2791,64 22,23
4158,88 ostatná plocha 4158,88 33,27
817,28 ostatná plocha 817,28 6,54
507,56 ostatná plocha 507,56 4,06
114,24 ostatná plocha 114,24
0,91
12217,08 ostatná plocha 12217,08 97,74
34852,52
278,82

evidované Okresným úradom: Veľký Krtíš, katastrálny odbor
- na účel: nájom pozemku na poľnohospodárske účely,
- pre VINICA a.s., so sídlom Cesta slobody 771, Vinica 991 28, IČO: 36 024 767,
- spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
- za nájomného vo výške 80,- Eur/ha/rok,
- na dobu určitú 10 rokov.,
2, s podmienkou, že žiadateľ si vysporiada záväzky z minulosti spojené s užívaním predmetných pozemkov.
3, V prípade, že nedôjde k podpísaniu nájomnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo dňa
prijatia uznesenia obecného zastupiteľstva týkajúce ho sa prenechať do nájmu predmetné nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť;

B. konštatuje,
dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadateľ - nájomca má v k. ú. Trebušovce prenajaté
pozemky na poľnohospodárske účely a ako predmet činnosti má poľnohospodárstvo a lesníctvo a
využíval predmetné pozemky už v minulosti.

Za hlasovali: Peter Peter Katko, Mária Vrábliková Sebényová, Tibor Kukolík,
Proti hlasovali: ---Zdržali sa:----

K bodu č.6

VZN o poplatkoch znečisťovania ovzdušia

Starosta oznámil poslancov OcZ o povinnosti VZN o poplatkoch znečisťovania
ovzdušia ( viď príloha) . a dal hlasovať.
Za hlasovali: Peter Peter Katko, Mária Vrábliková Sebényová, Tibor Kukolík,
Proti hlasovali: ---Zdržali sa:----

K bodu č.7

Zásady rokovania OcZ

Starosta predložil pred poslancov OcZ dokumenty zásady rokovania OcZ
a oboznámil ich s obsahom( dokumenty boli odoslané OcZ aj formou emailu 2týždne
pred zasadnutím).
Starosta dal hlasovať.
Za hlasovali: Peter Peter Katko, Mária Vrábliková Sebényová, Tibor Kukolík,
Proti hlasovali: ---Zdržali sa:----

K bodu č.8

Diskusia a rôzne

Po prebratí všetkých bodov rokovania, dal starosta slovo poslancom o prípadné
otázky alebo návrhy.
- Obce boli oslovené nemocnicou z Veľkého Krtíša o možnú finančnú pomoc pri
zakúpení nového CT prístroja. Tento bod bude ešte predmetom rokovania na
najbližšom zasadnutí OcZ.
K bodu č.9

Záver

Po ukončení všetkých otázok a dotazov starosta poďakoval za prítomnosť poslancov
a ukončil zasadnutie OcZ.

Zapísal:

Mária Vrábliková Sebényová

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

V Trebušovciah dňa 30.01.2019

….......................................
Mária Vrábliková Sebényová

….......................................
Tibor Kukolík

Uznesenie č.1/2019

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trebušovce zo dňa 30.01.2019,
ktoré sa konalo v kancelárií starostu od.16.30 hod.
K bodu č. 1

Otvorenie

Uznesenie č.1-01/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Program zasadnutia OcZ obce Trebušovce
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Mária Vrábliková Sebényová (2), Tibor Kukolík. (3),
Hlasovali za: (1),(2),(3) proti:------zdržali sa-------

K bodu č.2 Určenie zapisovateľa
Uznesenie č.1-02/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Určuje
Za zapisovateľa zápisnice Máriu Vráblikovú Sebényovú .
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Vrábliková Sebényová (2), Tibor Kukolík. (3),
Hlasovali za: 1),(2),(3) proti: ---- zdržali sa ---

K bodu č. 3

Kontrola prijatých uznesení

Uznesenie č.1-03/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Berie na vedomie
informácie starostu obce o kontrole plnenia uznesenia z minulého zasadnutia
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Mária Vrábliková Sebényová (2), Tibor Kukolík. (3),
Hlasovali za: 1),(2),(3) proti: ---- zdržali sa ---

K bodu č.4 Úprava rozpočtu
Uznesenie č.1- 04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Úpravu rozpočtu obce do 500 Eur bez nutnosti zvolania OcZ, vykoná starosta obce.
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Mária Vrábliková Sebényová (2), Tibor Kukolík. (3),
Hlasovali za(1),(2),(3) proti: ----------, zdržali sa--------

K bodu č.5

Nájom pozemkov

Uznesenie č.1 -05/2019
Schvaľuje

A. s c h v a ľ u j e
1, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prenechať do
nájmu nehnuteľný majetok obce Trebušovce v k. ú. Trebušovce - : pozemok, a je zapísaný:
- v liste vlastníctva č. 303, PARCELY registra "E" v spoluvlastníckom podiele 1/1:
LV

EKN

303
303
303
303
303
303

417/14
479/2
525/1
528/13
592/1
593

Výmera v m2
z LV
148562
2350
132500
65372
1115
4732

Skutočne
užívaná
629,24
2152,04
2200,64
2523,88
825,44
3866,92

Druh pozemku Výmera
podielu
TTP
629,24
ostatná plocha 2152,04
lesný pozemok 2200,64
TTP
2523,88
ostatná plocha 825,44
ostatná plocha 3866,92

Nájomné
v Eur
5,03
17,22
17,77
20,19
6,60
30,94

303
303
303
303
303
303
303

596
603
604
605
607/1
608
616/1

7765
6406
14357
2460
7159
1971
17895

2027,68
2791,64
4158,88
817,28
507,56
114,24
12217,08
34852,52

ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha

2027,68
2791,64
4158,88
817,28
507,56
114,24
12217,08

16,22
22,23
33,27
6,54
4,06
0,91
97,74
278,82

evidované Okresným úradom: Veľký Krtíš, katastrálny odbor
- na účel: nájom pozemku na poľnohospodárske účely,
- pre VINICA a.s., so sídlom Cesta slobody 771, Vinica 991 28, IČO: 36 024 767,
- spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
- za nájomného vo výške 80,- Eur/ha/rok,
- na dobu určitú 10 rokov.,
2, s podmienkou, že žiadateľ si vysporiada záväzky z minulosti spojené s užívaním predmetných pozemkov.
3, V prípade, že nedôjde k podpísaniu nájomnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo dňa
prijatia uznesenia obecného zastupiteľstva týkajúce ho sa prenechať do nájmu predmetné nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť;

B. konštatuje,
dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadateľ - nájomca má v k. ú. Trebušovce prenajaté
pozemky na poľnohospodárske účely a ako predmet činnosti má poľnohospodárstvo a lesníctvo a
využíval predmetné pozemky už v minulosti.

Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Mária Vrábliková Sebényová (2), Tibor Kukolík. (3),
Hlasovali za(1),(2),(3) proti: ----------, zdržali sa--------

K bodu č.6

VZN o poplatkoch znečisťovania ovzdušia

Uznesenie č.1 -06/2019
Schvaľuje
VZN o poplatkoch znečisťovania ovzdušia.
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Mária Vrábliková Sebényová (2), Tibor Kukolík. (3),
Hlasovali za(1),(2),(3) proti: ----------, zdržali sa-------__________________________________________________________________________

K bodu č.7

Rokovací poriadok OcZ

Uznesenie č.1 -07/2019

Schvaľuje
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Trebušovciach.
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Mária Vrábliková Sebényová (2), Tibor Kukolík. (3),
Hlasovali za(1),(2),(3) proti: ----------, zdržali sa-------__________________________________________________________________________

Potvrdzujem súlad uznesením 1-01/2019 až 1-7/2019 so zápisnicou.

V Trebušovciach 30.01.2019
….......…..................................
Marek Krnáč -starosta obce

