Obecné zastupiteľstvo Obid
X X/2021/IV-Zas

28. 09. 2021

UZNESENIA

Z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obide, konaného dňa 28. 09. 2021 o 16.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu Obid

Uznesenia zo zasadnutia číslo: XX/28092021/IV-Zas

Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľa zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola
plnenia uznesení
v
v
3. Školská jedáleň pri MS Obid - zaradenie do nového finančného pásma na nákup
potravín
4. Návrh VZN č. 6/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
5. Čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2021
6. Odpredaj pozemku z vlastníctva obce - František Bolgár, Magdaléna Bolgárová
7. Rôzne (nové VZN o odpadoch, žiadosti o odkúpenie pozemkov: Tancíková Szatmáriová, Zoltán Bólya)
8. Interpelácie poslancov
9. Záver.

Obecné zastupiteľstvo v Obide na svojom XX. zasadnutí dňa 28. 09. 2021 na základe
predložených a návrhov a pripomienok:
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K bodu č. la - schválenie programu zasadnutia
Uznesením č. 27/2021
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s tým, že sa z návrhu programu vypúšťa pôvodný
bod č. 4 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2021 - 2028

K bodu č. lb - voľba návrhovej komisie
Uznesením č. 28/2021
volí
poslancov OZ: Mgr. Zsolt Szabó a Bernardína Potfayová za členov návrhovej komisie.

K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a
Uznesením č. 29/2021
schvaľuje
v súlade s § 1 lods. 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 - Školská jedáleň pri MŠ Obid - zaradenie do nového finančného pásma na nákup
potravín
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zaradenie do nového finančného pásma na náklady na
nákup potravín pre školskú jedáleň a
Uznesením č. 30/2021
schvaľuje
zaradenie Školskej jedálne pri Materskej škole Obid do tretieho finančného pásma na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov vo výške 0,77 Eur pre zákonných
zástupcov a 0,77 Eur pre Obecný úrad s platnosťou od 01.10.2021

K bodu č. 4 - Návrh VZN č. 6/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 31/2021
odročuje
prerokovanie návrhu VZN č. 6/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska

K bodu č. 5 - Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2021
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2021 a
Uznesením č. 32/2021
berie na vedomie
plnenie príjmov a výdavkov za I. polrok 2021 podľa predloženého materiálu
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2021 a
Uznesením č. 33/2021
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce Obid na rok 2021 nasledovne:
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a) zvýšiť príjmové finančné operácie v sume 12 913,00 €
b) zvýšiť bežné výdavky v sume 12 913,00 €:
funkčná klasifikácia
funkčná klasifikácia
funkčná klasifikácia
funkčná klasifikácia
3 400,00 €

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 3 513,00 €
06.4.0 Verejné osvetlenie 3 000,00 €
08.2.0 Kultúrne služby 3 000,00 €
09.1.1.1 Predprimáme vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

c) znížiť kapitálové výdavky na nasledovné investície:
nákup pozemkov 8 000,00 €
d) zvýšiť kapitálové výdavky na nasledovné investície:
rekonštrukcia verejného osvetlenia 8 000,00 €
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo súhrnnú správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly
č. 2/2021 a
Uznesením č. 34/2021
berie na vedomie
súhrnnú správu hlavnej kontrolórky obce Obid z kontroly č. 2/2021

K bodu č. 6 - Odpredaj pozemku z vlastníctva obce - František Bolgár, Magdaléna Bolgárová
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Františka Bolgára a Magdalény Bolgárovej
o odpredaj pozemku z vlastníctva obce a
Uznesením č. 35/2021
schvaľuje
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer priameho odpredaja pozemku
z vlastníctva obce v k.ú. Obid, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu stanovenú
znalcom.
Predmetom predaja je pozemok v k.ú. Obid, reg. „E“ pare. č. 595/108 ostatná o výmere 53 m2.
Žiadateľom: František Bolgár a manželka Magdaléna Bolgár, rod. Žákovičová, obidvaja bytom:
Obid, Mikszáthova 3668/36.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Vyrovnanie uličnej čiary a vysporiadanie majetkových
práv. Obec týmto deklaruje zámer priameho predaja predmetnej nehnuteľnosti žiadateľom za
cenu stanovenú znalcom s tým, že všetky náklady súvisiace s predajom a prevodom
vlastníckych práv nehnuteľností znášajú kupujúci.

V Obide, dňa 28. 09. 2021
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