UZNESENIE č. 15
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Buzitke,
ktoré sa konalo 21. 3. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Buzitke:
A. Berie na vedomie
a) kontrolu plnenia uznesenia č. 14 z 8. 2. 2012
b) informáciu starostky obce o cene za projekt na vodovod do novej ulice Püšpőky –
Kántor vo výške 5.700,00 €, predbežná cena realizácie s tým, že výkopové a
neodborné práce by sa urobili svojpomocne
c) informáciu starostky o tom, že Obec Buzitka faktúry, ktoré vystavila Tímea
Molnárová, nezaplatila z dôvodu, že starostka obce ani žiaden zamestnanec obce tovar
a služby dňa 1.6.2011 neprevzali. Obec Buzitka dostala platobný rozkaz zo súdu na
úhradu faktúr a ostatné poplatky. Obec prostredníctvom JUDr. Jána Marčoka podala
na súd odpor.
B. Schvaľuje:
a) program rokovania OZ
b) návrhovú komisiu v zložení: Vladimír Kovalančík – predseda
Ján Adamec – člen
Martina Sekerešová – člen
Overovateľov zápisnice:
Ing. Július Deák, Anna Vargicová
c) plat starostke v zmysle novely zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,
ktorá bola prijatá zákonom č. 154/2011 Z.z. vo výške 1.297,00 €
d) aby územné rozhodnutie č. BZ-SP-007/2010 bolo podané na preskúmanie súdom
alebo vyšším ústredným orgánom štátnej správy.
e) predaj rodinného domu súp. číslo 126 (5) na parcele 563 v k.ú. Buzitka, časť Dóra pre
Deme František, určili cenu 900,00 € z dôvodu hodného osobitného zreteľ a to z
dôvodu, že rodinný dom je pre obec nepotrebný, obec nemá z neho žiaden osoh ani
úžitok a je v zlom technickom stave, na opravu nehnuteľnosti nemá obec finančné
prostriedky a pre obec by boli neefektívne vynaložené finančné prostriedky na jeho
opravu.
f) aby Obce Buzitka v súdnych sporoch a procesoch zastupoval JUDr. Ján Marčok.
g) aby starostka požiadala SPF v zmysle zákona 258/2009 Z.z. § 2 o odovzdanie miestnej
komunikácie na Dóru na parc. č. 764/2, 764/3, 764 a 554 Obci Buzitka, ktorá slúži ako
jediná miestna komunikácia na prístup občanom Dóry.
h) opravu premostenia na Dóru s predpokladaným nákladom 1.100,00 € a zakúpením 5
m rúry obcou.
i) vypracovanie projektu na rekonštrukciu cesty na Ipeľku.

C. Zamieta:
a) nasnímať priebeh rokovania obecného zastupiteľstva kamerou
b) žiadosť o vydanie povolenia na vjazd motorových vozidiel pre firmu EURO BASALT
a.s. Veľké Dravce
D. Poveruje:
a) starostku, aby dala vypracovať projekt na rekonštrukciu MK Ipeľka

Helena Ševčíková
Starostka obce

