Obecné zastupiteľstvo Obid
28. 05. 2020

XI/2020/II-Zas

UZNESENIA

Z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obide, konaného dňa 28. 05. 2020 o 16.00 hod.
vo veľkej sále kultúrneho domu v Obide

Uznesenia zo zasadnutia číslo: XI/28052020/H-Zas

Program:
1.

Otvorenie

a) Schválenie priebehu rokovania „ klasickým “ spôsobom na základe rozhodnutia Úradu
verejného zdravotníctva
b) Schválenie programu rokovania
c) Voľba návrhovej komisie
d) Určenie overovateľa zápisnice
e) Určenie zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh na platové zaradenie hlavnej kontrolórky obce
4. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020
5. Prehodnotenie žiadostí spoločenských organizácií o príspevok na rok 2020
6. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
7. Prenájom pozemku vo vlastníctve obce - Daniel Punzarov
8. Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce - Dolnosecká 4002/40
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov
11. Záver.

Obecné zastupiteľstvo v Obide na svojom XI. zasadnutí dňa 28. 05. 2020 na základe
predložených a návrhov a pripomienok:
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K bodu č. lb - schválenie programu zasadnutia
Uznesením č. 12a/2020
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesením č. 12b/2020
vypúšťa
z programu zasadnutia OZ bod č. 3 „Návrh na určenie platu starostky obce“
K bodu č. lc - voľba návrhovej komisie
Uznesením č. 13/2020
volí
poslancov OZ: Alžbeta Páldiová a Ján Buglos, za členov návrhovej komisie.

K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a
Uznesením č. 14/2020
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 - Návrh na platové zaradenie hlavnej kontrolórky obce
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na platové zaradenie hlavnej kontrolórky a
Uznesením č. 15/2020
schvaľuje
v zmysle § 18c ods. 1 a 2 zák. č. 369/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, mesačný plat hlavnej kontrolórky obce s pracovným úväzkom 0,1
v sume 169,- € + 30 % mesačne, s účinnosťou od 1. 6. 2020.

K bodu č. 4 - Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020 a
Uznesením č. 16/2020
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Obid na 2. polrok 2020

K bodu č. 5 - Prehodnotenie žiadostí spoločenských organizácií o príspevok na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo prehodnotilo žiadosti spoločenských organizácií o príspevok na rok
2020 a
Uznesením č. 17/2020
mení
svoje uznesenie č. 6/2020 zo dňa 12. 03. 2020, ktorým schválilo poskytnutie finančných
prostriedkov spoločenským organizáciám pôsobiacim v obci na základe žiadostí, v zmysle
VZN obce Obid č. 7/2009 v znení VZN č. 5/2015, nasledovne:
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1.
2.
3.
4.
5.

Obidský citarový súbor
Klub dôchodcov Obid
SZZO 12-23 Obid, Vinohradnícky spolok
ZMRŠ MŠ Obid
Vegyeskórus Ebed

675,- €
730,- €
270,-€
1 050,- €
1 000,- €

K bodu č. 6 Správa komisie na ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu komisie na ochranu verejného záujmu o previerke
Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce a
Uznesením č. 18/2020
berie na vedomie
správu komisie na ochranu verejného záujmu o vykonaní previerky oznámenia starostky obce
v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
verejných funkcionárov za rok 2019

K bodu č. 7 - Prenájom pozemku vo vlastníctve obce - Daniel Punzarov
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo prenájom pozemku vo vlastníctve obce Danielovi
Punzarovovi a
Uznesením č. 19/2020
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na základe zámeru zverejneného od 06. 05. 2020
do 28. 05. 2020, priamy prenájom pozemku registra „E“ v k.ú. Obid pare. č. 1680/202 trvalé
trávne porasty o výmere 18 801 m2 vedeného na LV č. 1 obce Obid, Danielovi Punzarovovi,
bytom Obid, Rybárska 31 za cenu 200 Eur/rok na dobu neurčitú s výpovednou lehotou
3 mesiace, ako prípad hodný osobitného zreteľa z nasledovných dôvodov: Predmetný
pozemok bol na základe uznesenia obecného zastupiteľstva Obid č. 33/2015 zo dňa 17. 06.
2015 prenajatý žiadateľovi na obdobie 5 rokov za účelom využitia ako pasienok. Menovaný
listom zo dňa 24. 04. 2020 požiadal obec o predĺženie nájmu predmetného pozemku na dobu
neurčitú.

K bodu č. 8 - Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce - Dolnosecká 4002/40
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce - Dolnosecká
4002/40 a
Uznesením č. 20/2020
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na základe zámeru zverejneného od 06. 05. 2020
do 28. 05. 2020, priamy prenájom rodinného domu vo vlastníctve obce Obid, v k.ú. Obid,
pare. registra „C“ č. 302/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m2, súp. č. 4002,
Dolnosecká 40, vedený na LV č. 1. Pozemok v k.ú. Obid, pare. registra „C“ č. 302/1
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 423 m2 vedený na LV č. 1, žiadateľke: Ela Dióšiová,
trvalý pobyt: obec Obid, na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace, za cenu

3

10 Eur/mesiac, z dôvodu hodného osobitného zreteľa: žiadateľka strážila a udržiavala
predmetný rodinný dom a dvor počas dlhodobej neprítomnosti predchádzajúceho majiteľa.
VObide, dňa 28. 05.2020
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