Obecné zastupiteľstvo Obid
XXII/2022/I-Zas

23.02.2022

UZNESENIA
z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obide, konaného dňa 23.02.2022 o 16.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu Obid

Uznesenia zo zasadnutia číslo: XXII/23022022/I-Zas

Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľa zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Odpredaj pozemku z vlastníctva obce – ZÁMER – Pusztai Nikolas a Mária
Suchovská
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2020
5. Správa z kontroly č. 1/2022
6. Žiadosti spoločenských organizácií o dotáciu na rok 2022
7. Prenájom obecného majetku – rodinný dom Dolnosecká 40
8. Odkúpenie kaplnky na cintoríne od Rímskokatolíckej cirkvi
9. Kúpa pozemku – futbalové ihrisko
10. Predĺženie nájomných zmlúv – Peter Prekop, Blok A, byt č. 1
– Anna Cserová
11. Proces obstarávanie a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
12. Žiadosť o zmenu výšky školného v MŠ od septembra 2022
13. Rône:
- Pozemok pred Jednotou,
- Wave projekt – obnova hasičskej zbrojnice
- Informácie ohľadne zamietnutia návrhov na obnovu konania spoločnosti
Yssel Machines
- Nákup bojlera – prezliekareň futbalové ihrisko
- Cenová ponuka na doplnenie stĺpa na verejné osvetlenie – Rybárska ulica
(smerom na Homorú) + nová rozvodová skriňa
- Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2022
14. Interpelácie poslancov
15. Záver
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Obecné zastupiteľstvo v Obide na svojom XXII. zasadnutí dňa 23.02.2022 na základe
predložených návrhov a pripomienok:
K bodu č. 1a – schválenie programu zasadnutia
Uznesením č. 1/2022
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s tým, že do návrhu programu vkladá bod č. 5
Správa o kontrolnej činnosti

K bodu č. 1b – voľba návrhovej komisie
Uznesením č. 2/2022
volí
poslancov OZ: Tomáša Páldiho a Mgr. Klaudiu Szabóovú za členov návrhovej komisie

K bodu č. 2 – Odpredaj pozemku z vlastníctva obce – ZÁMER – Pusztai Nikolas a Mária
Suchovská
Uznesením č. 3/2022
schvaľuje
návrh zámeru predaja pozemku registra „C“ z vlastníctva obce v k.ú. Obid, parc. č. 339/1 trvalý
trávny porast o výmere cca 700 m2.

K bodu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a
Uznesením č. 4/2022
schvaľuje
v súlade s § 11ods. 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. 4 – Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2020
Uznesením č. 5/2022
berie na vedomie
v súlade s § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2020

K bodu č. 5 – Správa z kontroly č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu z kontroly a
Uznesením č. 6/2022
berie na vedomie
Správu z kontroly č. 1/2022

K bodu č. 6 – Žiadosti spoločenských organizácií o dotáciu na rok 2022
Uznesením č. 7/2022
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky za poskytnuté dotácie za rok 2021
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Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosti spoločenských organizácii o dotáciu na rok 2022 a
Uznesením č. 8/2022
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov spoločenským organizáciám pôsobiacim v obci
na základe žiadostí, v zmysle VZN obce Obid č. 4/2021 nasledovne:
1. Obidský citarový súbor
2. Klub dôchodcov Obid
3. SZZO 12-23 Obid, Vinohradnícky spolok
4. ZMRŠ MŠ Obid
5. Vegyeskórus Ebed
6. Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Obid

500,00 EUR
1 500,00 EUR
860,00 EUR
1 200,00 EUR
700,00 EUR
6 000,00 EUR

Z dôvodu kvantifikácie schválených finančných prostriedkov spoločenským organizáciám
pôsobiacim v obci je potrebné vykonať úpravu rozpočtu obce na rok 2022.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2022 a
Uznesením č. 9/2022
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce na rok 2022 nasledovne:
Navýši bežný rozpočet na funkčnej klasifikácii 08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde
neklasifikované v sume 4 760,00 EUR zo sumy 6 000,00 EUR na sumu 10 760,00 EUR

K bodu č. 7 – Prenájom obecného majetku – rodinný dom Dolnosecká 40
Uznesením č. 10/2022
schvaľuje
prenájom obecného majetku – rodinného domu na Dolnoseckej 40, Obid podľa návrhu
nájomnej zmluvy

K bodu č. 8 – Odkúpenie kaplnky na cintoríne od Rímskokatolíckej cirkvi
Uznesením č. 11/2022
schvaľuje
v súlade s §11 ods.4., písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov odkúpenie kaplnky so súpisným číslom 4281, ako aj parcely č. 308/2 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 22 m2 vytvorenej geometrickým plánom číslo 5/2020 na zameranie
stavby parc. č. 308/2 vyhotoveným geodetom Silviou Hrmovou dňa 28.08.2020, úradne
overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky dňa 29.09.2020 pod číslom
1299/20 od Rímskokatolíckej cirkvi Sedembolestnej Panny Márie na cintoríne v Obide za
symbolické 1 EUR s tým, že v kúpnej zmluve bude zároveň zriadené predkupné právo ako
vecné právo so zápisom do katastra nehnuteľnosti a to pre prípad, že by obec chcela predmetnú
nehnuteľnosť v budúcnosti predať, pričom by musela kaplnku najprv ponúknuť na odkúpenie
farnosti

K bodu č. 9 – Kúpa pozemku – futbalové ihrisko
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh kúpu pozemku a
Uznesením č. 12/2022
berie na vedomie
že neprišla odpoveď na zaslanú cenovú ponuku od predávajúceho
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K bodu č. 10 – Predĺženie nájomných zmlúv
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo nové nájomné zmluvy na bytové domy a
Uznesením č. 13/2022
schvaľuje
v súlade s § 11ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods.
5 Všeobecne záväzného nariadenia obce Obid č. 1/2016 predĺženie nájomných zmlúv pre
nájomcov: Peter Prekop, Blok A, Byt č. 1 a Anna Cserová, Blok B, Byt č. 3 na dobu 3 rokov

K bodu č. 11 – Proces obstarávanie a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
Uznesením č. 14/2022
schvaľuje
v súlade s § 4ods. 2, zákona č. 226/2011 Zb. v znení neskorších predpisov záväzok, že proces
obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytovaní dotácie

K bodu č. 12 – Žiadosť o zmenu výšky školného v MŠ od septembra 2022
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o zmenu výšky školného v MŠ od septembra 2022
a
Uznesením č. 15/2022
neschvaľuje
navýšenie školného zo súčasných 5 € na 8 € mesačne

V Obide, dňa 23.02.2022

Ing. Monika V a j d a
starostka obce
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