ZÁPISNICA
38. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Andovciach dňa 16.10.2018 , konaná v kultúrnej
sále obce Andovce.

Prítomní:

starostka obce, poslanci OZ dľa prezenčnej listiny
hl. kontrolór, JUDr. Katona – právny poradca,
občania

1/ Otvorenie zasadania
38. zasadanie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce privítaním prítomných.
Skonštatovala, že všetci 9 poslanci sú prítomní takže zasadanie je uznášania schopné.
Peter Puss navrhol z predloženého plánovaného programu vypustiť bod 4/ Predaj stavebných
pozemkov.
Hlasovanie za predložený návrh:
Za návrh: 5 poslanci / P. Puss, J. Kišš, PhDr. M.Aghová, A.Kišš, Ing.L. Kišš
Proti:
4 poslanci / M. Ölvecká, Z. Gál, Ing. T. Czuczor, Ing. Zs. Czuczor
Návrh bol schválený
Starostka predložila nasledovný upravený program na hlasovanie:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z minulého zasadania
4. „ zrušený“
5. Ponuky na využitie predkupného práva
6. Prejednanie rozpočtového opatrenia
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Hlasovanie:
Za:
5 poslanci / P. Puss, J. Kišš, PhDr. M. Aghová, A. Kišš, Ing. L. Kišš
Proti: 4 poslanci / M. Ölvecká, Z. Gál, Ing. Tomáš Czuczor, Ing. Zsolt Czuczor
Upravený program bol schválený.
K bodu 2/ programu
P. starostka navrhla:
Za zapisovateľku: Júliu Kováčovú
do návrhovej komisie: Petra Pussa, Jozefa Kišša a Ing. Tomáša Czuczora
za overovateľov zápisnice: M. Ölveckú a Zoltána Gála
Hlasovanie:
Za predložený návrh: 9 poslanci
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesenia
Starostka oboznámila prítomných, že nepodpísala uznesenia č. 6/19.9.2018 a 7/19.9.2018 a to
z dôvodu, že ich podpísanie je pre obec zjavne nevyhovujúce.

V dôsledku prijatých uznesení z predchádzajúcej schôdze občania obce vyjadrili svoju
nespokojnosť a doručili na obecný úrad list v ktorom žiadajú poslancov o prehodnotenie
svojich rozhodnutí a aby hájili záujmy obce a ich obyvateľov.
Starostka požiadala J. Kováčovú aby s obsahom listu oboznámila prítomných.
List priložený k zápisnici ako príloha č. 1
K bodu 5/ Ponuky na využitie predkupného práva
Starostka – prerokovanie týchto žiadostí bolo na minulom zasadnutí odročené.
Jedná sa o žiadosti Ing. Jozefa Flimela a Ing. Martina Molnára.
Kováčová – v zmluve Ing. Flimela ešte nie je uvedená 10% zmluvná pokuta.
Jozef Kišš predložil návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 9/16.10.2018
 OZ nevyužije ponuku predkupného práva
v k.ú. Andovce vyznačenú na LV č. 2139 , parc. reg. „C“, parc. č. 1054/37 druh pozemku:
ostatné plochy o výmere 769 m2 zapísanú v prospech Obce Andovce a ponúknutú vlastníkmi
parcely Ing. Jozefom Flimelom, bytom Jantárová 10408/25 Nové Zámky a Ing. Anetou
Flimelovou bytom Jantárová 10408/25 Nové Zámky za cenu 30.000,- €.
Hlasovanie:
Za návrh: 8 poslanci / Ing. Zs. Czuczor, Ing. T. Czuczor, Ing. L. Kišš, A. Kišš, PhDr. M.
Aghová, J. Kišš, Z. Gál. P. Puss
Proti:
0
Zdržal sa: 1 poslanec / M. Ölvecká
Uznesenie bolo schválené
Jozef Kišš – za pozemok zaplatíme až vtedy keď predáme predmetný pozemok.
JUDr. Katona – dňom doručenia ponuky na odkúpenie pozemku obci začala plynúť v zmysle
zákona 2-mesačná lehota, kde sa obec má vyjadriť či sa využije predkupné právo,ak áno do
dvoch mesiacom musí príslušnú sumu aj reálne zaplatiť.
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 10/16.10.2018
 OZ využije ponuku predkupného práva
v k.ú. Andovce vyznačenú na LV č. 3110, parc. reg. „C“, parc. č. 1386/18, druh pozemku
Orná pôda o výmere 692 m2 zapísanú v prospech Obce Andovce a ponúknutú vlastníkmi:
Ing. Martin Molnár, bytom Novomestská 6 Nové Zámky a Kamilou Molnárovou, bytom
Novomestská 6 Nové zámky za cenu: v zmysle zmluvy.
Hlasovanie:
Za návrh: 4 poslanci / J. Kišš, P. Puss, Ing. L. Kišš, A. Kišš
Proti:
0
Zdržal sa: 5 poslanci / Ing. Z. Czuczor, Ing. T. Czuczor, PhDr. M. Aghová, Z. Gál, M.
Ölvecká
Uznesenie nebolo schválené
K bodu 6/ Prejednanie rozpočtového opatrenia
Starostka - rozpočtové opatrenie č. 3/2018 jedná sa o poskytnuté dotácie
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 13/16.10.2018
OZ b e r i e n a v e d o m i e
1/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 pod prílohy č. 2
Hlasovanie:

Za návrh: 9 poslancov / jednohlasne
Uznesenie bolo schválené
Starostka – Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 – jedná sa o kapitálové príjmy a výdavky.
Poslanci nemali dotazy:
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 14/16.10.2018
OZ b e r i e n a v e d o m i e
1/ Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 podľa prílohy č. 3
Hlasovanie:
Za návrh: 9 poslancov / jednohlasne
Uznesenie bolo schválené
Starostka - má ešte niekto niečo k tomuto dodať?
Keďže nie, tak ďakuje každému za ich úprimnosť a postoj a že mala možnosť ich spoznať.
Oznámila, že s týmto boli vyčerpané všetky body zasadnutí v tomto volebnom období a tak
zasadanie OZ ukončila.
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