Zápisnica
napísaná z dvadsiateho riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Buzitke, ktoré sa konalo 13. februára 2018
PRÍTOMNÍ:
Starosta obce

Miroslav Malatinec

Poslanci

Adamec Ján
Mgr. Jačmeník Marian
Erika Kuviková
Ing. Jambrich Boris
Mgr. Veronika Balážová

Pracovníčka obce

Veronika Takácsová

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce Miroslav Malatinec v zmysle
§ 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s nasledovným programom:
Program rokovania :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľky , overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie odpredaja poľnohospodárskej pôdy
Rôzne
Záver

Bod č. 1 – Otvorenie
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Buzitke otvoril starosta o 17:13 hod. Privítal
všetkých prítomných. Konštatoval, že je prítomní sú piati poslanci, a preto je rokovanie OZ
uznášania schopné. Mgr. Jana Gibalová a p. Róbert Tóth sa ospravedlnili.
Bod č. 2 - Schválenie programu rokovania
Starosta prečítal program rokovania, tak ako ho poslanci dostali v pozvánke. Starosta dal
hlasovať za program rokovania.

HLASOVANIE
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 Adamec, Ing. Jambich, Kuviková, Mgr. Balážová, Jačmeník
5 Adamec, Ing. Jambich, Kuviková, Mgr. Balážová, Jačmeník
0
0

Uznesenie č. 231/2018
z dvadsiateho riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Buzitka
zo dňa 13. februára 2018
Bod č. 2 – Schválenie programu zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo Obce Buzitka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje
nasledovný program rokovania:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľky , overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie odpredaja poľnohospodárskej pôdy
Rôzne
Záver

V Buzitke, 13.02.2018

Miroslav Malatinec
Starosta obce

Bod č. 3 - Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starosta určil za zapisovateľku zápisnice Veroniku Takácsovú – pracovníčku obce. Za
overovateľov zápisnice p. Ján Adamec a p. Mgr. Veronika Balážová
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Erika Kuviková – predseda
Mgr. Marian Jačmeník – člen
Ing. Boris Jambrich - člen

HLASOVANIE
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 Adamec, Ing. Jambich, Kuviková, Mgr. Balážová, Jačmeník
5 Adamec, Ing. Jambich, Kuviková, Mgr. Balážová, Jačmeník
0
0

Uznesenie č. 232/2018
z dvadsiateho riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Buzitka
zo dňa 13. februára 2018
Bod č. 3 – Určenie zapisovateľky zápisnice, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej
komisie
Obecné zastupiteľstvo Obce Buzitka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Erika Kuviková – predseda
Mgr. Marian Jačmeník – člen
Ing. Boris Jambrich - člen

V Buzitke, 13.02.2018

Miroslav Malatinec
Starosta obce

Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesenia
Na minulom zasadnutí OZ 14.12.2017 nemalo žiadne uznesenie ukladaciu povinnosť.
Uznesenie č. 233/2018
z dvadsiateho riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Buzitka
zo dňa 13. februára 2018
Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Buzitka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

berie na vedomie
informáciu starostu obce o plnení uznesenia.

V Buzitke, 13.02.2018

Miroslav Malatinec
Starosta obce

Bod č. 5 – Schválenie odpredaja poľnohospodárskej pôdy
Starosta obce predniesol poslancom, že sme vyhlásili dňa 14.12.2017 Obchodnú
verejnú súťaž – predaj poľnohospodárskej pôdy. Do súťaže sa prihlásili 3 záujemcovia –
Georgica s.r.o., KEMTAX s.r.o. a p. G. Urbán. Dňa 18.01.2018 bolo otváranie obálok, všetci títo
záujemcovia, ktorí sa prihlásili do súťaže splnili podmienky. Najvyšší návrh kúpnej ceny
ponúkol p. G. Urbán, a to vo výške 36 100,- €, z tohto dôvodu bol víťazom súťaže. Aby sme
mohli tento pozemok p. Urbánovi predať, pre potreby katastru je potrebné schváliť predaj
tejto pôdy konkrétne p. Urbánovi, schváliť kúpnu cenu a poveriť p. starostu obce Miroslava
Malatinca uzavretím a podpísaním kúpnej zmluvy a vybavením prevodu vyššie uvedenej
nehnuteľnosti do vlastníctva kupujúceho Gabriela Urbána.
Poslanci prejednali, že tento pozemok sa predáva z dôvodu, že obec nie je a ani
neplánuje podnikať v oblasti, v ktorej by mohla tento pozemok využiť. Nie je to parcela so
samostatným prístupom. Nájomne za tento pozemok činilo 237,70€ ročne. Minimálna cena za
tento pozemok ako celok bola určená v znaleckom posudku na 24 505 €. Za pozemok bola
v obchodnej verejnej súťaži ponúknutá najvyššia suma 36 100 €.
- Predaj tejto poľnohospodárskej pôdy bol schválení na OZ dňa 18.10.2017 uznesením
č. 210/2017.
- Podmienky obchodnej – verejnej súťaže boli schválené na OZ dňa 6.12.2017 uznesením
č. 218/2017.
- Otváranie obálok obchodno – verejnej súťaže sa konalo dňa 18.01.2018.
HLASOVANIE
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 Adamec, Ing. Jambich, Kuviková, Mgr. Balážová, Jačmeník
5 Adamec, Ing. Jambich, Kuviková, Mgr. Balážová, Jačmeník
0
0

Uznesenie č. 234/2018
z dvadsiateho riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Buzitka
zo dňa 13. februára 2018
Bod č. 5 – Schválenie odpredaja poľnohospodárskej pôdy
Obecné zastupiteľstvo Obce Buzitka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

-

-

-

Schvaľuje
odpredaj nehnuteľnosti vedenej v katastri nehnuteľností u Okresného úradu,
katastrálneho odboru Lučenec pre okres Lučenec, obec Buzitka kat. územie Buzitka na
liste vlastníctva č. 321 a to pozemku E-KN parc. č. 969/1 Trvalé trávne porasty o výmere
71 612 m2 v prospech kupujúceho Gabriela Urbána, rod. Urbán, nar. 09.02.1983, rod.
č. 83-02-09/8178, trvale bytom 985 42 Husiná č.102, ako víťaza obchodnej verejnej
súťaže vyhlásenej dňa 14.12.2017 a to v pomere k celku v 1/1-ine do jeho výlučného
vlastníctva
Kúpnu cenu za odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti na sumu 36.100 € ako sumu
ponúknutú pánom Urbánom v rámci obchodnej verejnej súťaže s tým, že táto bude
vyplatená predávajúcej obci zo strany kupujúceho v celosti prevodom na jej účet č.
SK58 5600 0000 0060 4876 2001 vedený v Prima Banka, a.s. v lehote najneskôr do 15
dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy
Poverenie starostu obce Miroslava Malatinca uzavretím a podpísaním kúpnej zmluvy
a vybavením prevodu vyššie uvedenej nehnuteľnosti do vlastníctva kupujúceho
Gabriela Urbána

V Buzitke, 13.02.2018

Miroslav Malatinec
Starosta obce

Bod č. 6 – Rôzne
a., Informovanie starostu obce o aktualitách v obci
- starosta informoval poslancov, že by sa malo ísť 29.06.2018 do Srbska. Obec Buzitka má
uzatvorenú zmluvu o spolupráci s obcou Lug a tí nás pozvali k nim, kde by mal náš FaDS
Dubkáčik vystúpiť. Zároveň pozval všetkých poslancov
- ples sa bude konať túto sobotu so začiatkom o 19-tej hodine
- starosta informoval ďalej poslancov, že nám neschválili dotáciu na Hasičskú zbrojnicu, ale
podali sme odvolanie. Ďalej nám schválili projekt – peniaze na vybavenie sály KD – nové
stoličky, stoly a obklad. Schválený máme aj projekt – rekonštrukcia parku. Ďalej máme podané
ešte projekty multifunkčné ihrisko a dopravné ihrisko.
- ideme zakladať detský hasičský zbor, do konca tohto týždňa, teda do 16.02.2018 sa môžu
nahlásiť deti, ktoré by mali záujem. Z dotácie, ktorú dostávame na hasičský zbor, by sme im
kúpili aj detské hasičské oblečenie

HLASOVANIE
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 Adamec, Kuviková, Mgr. Jačmeník, Ing. Jambich, Mgr. Stančíková
5 Adamec, Kuviková, Mgr. Jačmeník, Ing. Jambich, Mgr. Stančíková
0
0

Uznesenie č. 235/2018
z dvadsiateho riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Buzitka
zo dňa 13. februára 2018
Bod č. 6 - Rôzne
a., Informovanie starostu obce o aktualitách v obci
Obecné zastupiteľstvo Obce Buzitka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie
Informovanie starostu obce o aktualitách v obci

V Buzitke, 13.02.2018

Miroslav Malatinec
Starosta obce

Bod č. 7 – Záver
Nakoľko bol program rokovania OZ vyčerpaný, starosta obce Miroslav Malatinec poďakoval
prítomným poslancom za účasť a rokovanie OZ o 17:51 hod. ukončil.

Zapísala: Veronika Takácsová

Miroslav Malatinec
Starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Ján Adamec

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

Mgr. Veronika Balážová

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

