Obecné zastupiteľstvo Obid
12. 09. 2019

VII/2019/V-Zas

UZNESENIA
Zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vObide, konaného dňa 12. 09. 2019 o 17.00
hod. v zasadačke Obecného úradu v Obide

Uznesenia zo zasadnutia číslo: VII/12092019/V-Zas

Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
cjUrčenie overovateľa zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Čerpanie rozpočtu obce za II. Q 2019
4. VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Obid
5. Štvorročné preskúmanie územného plánu obce - správa o preskúmaní
6. Program odpadového hospodárstva obce Obid na roky 2016 - 2020
7. Vysporiadanie vlastníctva v prospech obce (Szádoczki)
8. Stravovanie dôchodcov
9. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
a)Dáša Vendrinská -žiadosť o odpredaj pozemku z vlastníctva obce
10. Interpelácie poslancov

11. Rôzne
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12. Záver.

Obecné zastupiteľstvo v Obide na svojom VII. zasadnutí dňa 12. 09. 2019 na základe
predložených a návrhov a pripomienok :

K bodu č. la - schválenie programu zasadnutia
Uznesením č. 30/2019
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva

K bodu č. lb - voľba návrhovej komisie
Uznesením č. 31/2019
volí
poslancov OZ: Ladislava Benefího a Mgr. Klaudiu Szabóovú za členov návrhovej komisie.

K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a
Uznesením č. 32/2019
schvaľuje
v súlade s § llods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle
uznesenia č. V/ 21022000/V-Zas bod č. 17 správu o stave plnenia uznesení

K bodu č. 3 - Čerpanie rozpočtu obce za II. Q 2019
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo čerpanie rozpočtu obce za II. Q 2019 a
Uznesením č. 33/2019
a) schvaľuje
plnenie príjmov a výdavkov za II.Q roka 2019 podľa predloženého materiálu
b) berie na vedomie
monitorovaciu správu hlavnej kontrolórky o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu obce
za I. polrok 2019

K bodu č. 4 - VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Obid
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Obid a
Uznesením č. 34/2019
schvaľuje
v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e VZN
č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Obid.
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K bodu č. 5 - Štvorročné preskúmanie územného plánu obce - správa o preskúmaní
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu o štvorročnom preskúmaní územného plánu obce a
Uznesením č. 35/2019
berie na vedomie
správu o preskúmaní platného ÚPN O Obid

K bodu č. 6 - Program odpadového hospodárstva obce Obid na roky 2016 - 2020
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Program odpadového hospodárstva obce Obid na roky
2016-2020 a
Uznesením č. 36/2019
schvaľuje
Program odpadového hospodárstva obce Obid na roky 2016 - 2020

K bodu č. 7 - Vysporiadanie vlastníctva v prospech obce (Szádoczki)
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vysporiadanie vlastníctva v prospech obce (Szádoczki) a
Uznesením č. 37/2019
schvaľuje
v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
odkúpenie nasledovných nehnuteľností do vlastníctva obce ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu plánovaného rozšírenia areálu obecného múzea : pozemok v k.ú. Obid, pare.
registra „C“ č. 302/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 423 m2, rodinný dom na pozemku
v k.ú. Obid, pare. č. 302/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m2, súpisné číslo 4002,
Dolnosecká 40, pozemok v k.ú. Obid parcela registra „C“ č. 302/2 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 69 m2 na základe geometrického plánu č. 45237905-8/2018, ktorý
vyhotovila Ing. Adriana Búri, úradne overil Okresný úrad Nové Zámky, Katastrálny odbor
dňa 23. 02. 2018 pod č. 209/18, od predávajúceho: Imrich Szádoczki, rodený Szádoczki,
trvalé bytom Dolnosecká č. 4002/40, 943 04 Obid za kúpnu cenu 500,- Eur a od
predávajúceho: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Obid, so sídlom: Kráľa Štefana
č. 4522/42, 943 04 Obid, IČO: 340 157 44 za kúpnu cenu 1,- Eur, s tým, že všetky náklady
súvisiace s prevodom vlastníckych práv znáša kupujúci.

K bodu č. 8 - Stravovanie dôchodcov
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo stravovanie dôchodcov a
Uznesením č. 38/2019
schvaľuje
na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových
Zámkoch č. 622/2019-2 a Dodatku č. 1 k Prevádzkovému poriadku pre zariadenia školského
stravovania - Školskej jedálne, Puškinova 7, Obid, ako súčasť Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským - Óvoda, Puškinova 7, Obid poskytovanie hlavného jedla - obeda pre
cudzích stravníkov - obyvateľov obce Obid vo veku nad 75 rokov za cenu 3,20 Eur/obed. Pri
záujme
o obedy
nad
určenú
kapacitu
cca
8
obedov/deň
a
o cudzích stravníkoch bude rozhodovať Komisia kultúry, športu a sociálnych vecí.
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K bodu č. 9a - Dáša Vendrinská - žiadosť o odpredaj pozemku z vlastníctva obce
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dáše Vendrinskej o odpredaj pozemku
z vlastníctva obce a
Uznesením č. 39/2019
zamieta
Žiadosť Dáše Vendrinskej o odpredaj pozemku z vlastníctva obce

VObide, dňa 12. 09. 2019

Ing. Monika V a j d a , v.r.
starostka obce
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