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Číslo : 5/2016-OZ
Trstená n/O, 17.03.2016

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 16.03.2016 v Trstenej na Ostrove na Obecnom úrade
Prítomní :
Poslanci OZ :

Neprítomný:

Ján Culka , poslanec OZ
Anikó Mészárosová , poslankyňa OZ,
Mgr. Katarína Mészárosová, poslankyňa OZ,
ml. Ladislav Gódány, poslanec OZ,
Virág Török , poslankyňa OZ
Robert Balázs, poslanec OZ
Ladislav Vízi, poslanec OZ

Starostka obce :
Mgr. Zuzana Bónová
Hlavný kontrolór obce:
Zapisovateľka:
Anikó Csikmáková,
Obyvatelia obceviď. prez. listinu
Začiatok rokovania o 18,30 h.
l. Otvorenie a schválenie programu rokovania
Starostka obce v zmysle § 12, ods. 1. Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a v znení neskorších predpisov zvolala obecné zastupiteľstvo.
Rokovanie otvorila a viedla starostka obce Mgr. Zuzana Bónová, ktorá privítala
prítomných poslancov a zamestnankyňu. Konštatovala, že podľa prezenčnej listiny poslanci
OZ sú prítomní v nadpolovičnej väčšine , preto zasadnutie vyhlásila za uznášaniaschopné.
Potom oboznámila prítomných OZ s programom rokovania.
1/ Otvorenie – schválenie programu
2/ Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
3/ Prerokovanie návrhu na vysporiadanie majetkových vzťahov na parc.č. 205/8, 13,14,15
4/ Iné
5/ Diskusia
6 / Uznesenia
7 / Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Anikó Csikmákovú
overovateľov: Anikó Mészárosová a Mgr. Katarína Mészárosová , poslancov OZ.

a za

3/ Prerokovanie návrhu na vysporiadanie majetkových vzťahov
Starostka obce Mgr. Zuzana Bónová predkladala doručený list od Vasikovcoc na
vysporiadanie majetkových vzťahov na parc.č. 205/8, 13,14,15 / viď. prílohu/
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Obecné zastupiteľstvo prejednal požiadavku a prijal uznesenie, že poskytne za predmetné
pozemky z titulu vydania bezdôvodného obohatenia čiastku 0,15 EUR/m2/rok, a to za
uplynulé 2 kalendárne roky (do doby nepremlčania tohto práva podľa ust.§ 107 ods.1 Obč.
zákonníka) a akceptuje kúpnu cenu pozemkov v sume 7,50 EUR /m2.
Bezdôvodné obohatenie za posledné 2 kalendárne roky (za rok 2014 a 2015 ) činí 2420 m2 x
0,15 EUR/m2/rok x 2 roky = 727 EUR.
Túto sumu Obec Trstená na Ostrove vyplatí po uzatvorení dohody o vydaní bezdôvodného
obohatenia, a to do 30.4.2016.
Ďalej obec navrhuje uzatvorenie kúpnej zmluvy za pozemky pri sadzbe 7,50 EUR/m2, teda
za celkovú kúpnu cenu v sume 18 150 EUR, tým že kúpna cena by bola vyplatená najneskôr
do 1 roka odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy na účty predávajúcich tak, že z tejto čiastky
obdrží Mária Vasiková 9075 EUR, Klára Csaplárová a Margity Bóriková obdržia po
4537,50 EUR.
Obec zaplatí po podpísania dohody do vyššie uvedenej lehoty tak, že z čiastky 727 EUR
obdrží Mária Vasiková 363,50 EUR, Klára Csaplárová a Margity Bóriková obdržia po
181,75 EUR.
4/ Iné
5/ Diskusia
6/ Uznesenia
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1

Uznesenie č. 23/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky
Hlasovanie č. 1
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č.2

Uznesenie č. 24/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje

za overovateľov zápisnice poslancov : Anikó Mészárosová, Mgr. Katarína Mészárosová
za zapisovateľku: p. A. Csikmákovú
Hlasovanie č. 2
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č.3

Uznesenie č. 25/5/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
a) uzatvoriť a podpísať nájomnú zmluvu za pozemky parc. č. 205/8 vo výmere 432 m2 parc.
č. 205/13 vo výmere 444 m2 , parc. č. 205/14 vo výmere 772 m2, parc. č. 205/15 vo výmere
772 m2 .
Spolu vo výmere 2420 m2 cena 0,15 EUR/m2/rok, a to za rok 2014 a 2015 činí 2420 m2 x
0,15 EUR/m2/rok x 2 roky = 727 EUR.
Túto sumu Obec Trstená na Ostrove vyplatí po uzatvorení dohody do 30.4.2016.
b) uzatvoriť kúpnu zmluvy za pozemky parc. č. 205/8 vo výmere 432 m2 parc. č. 205/13 vo
výmere 444 m2 , parc. č. 205/14 vo výmere 772 m2, parc. č. 205/15 vo výmere 772 m2 .
pri sadzbe 7,50 EUR/m2, teda za celkovú kúpnu cenu v sume 18 150 EUR, tým že kúpna
cena by bola vyplatená najneskôr do 1 roka odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy na účty
predávajúcich tak, že z tejto čiastky obdrží Mária Vasiková 9075 EUR, Klára Csaplárová
a Margity Bóriková obdržia po 4537,50 EUR.
Hlasovanie č. 3
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
7/ Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
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Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 16.03. 2016 bolo ukončené o 18,30 hod.
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia: Anikó Mészárosová:
.................................................
Mgr. Katarína Mészárosová
poslanci OZ :

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

Zapisovateľka: Anikó Csikmáková
zamestnankyňa OcÚ

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