ZÁPISNICA
37. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Andovciach dňa 17.9.2018 , konaná v kultúrnej sále
obce Andovce.

Prítomní:

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

1/ Otvorenie zasadania
37. zasadanie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce privítaním prítomných.
Skonštatovala, že všetci 9 poslanci sú prítomní takže zasadanie je uznášania schopné.
Starostka, prvým bodom je schválenie programu schôdze, ktorý poslanci dostali domov.
Peter Puss – žiadal o doplnenie programu o interpelácie
Program:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z minulého zasadania
4. Správa hlavného kontrolóra
5. Pridelenie nájomného bytu
6. Žiadosť o zrušenie vecného bremena – Martina Handlová
7. Vrátenie pozemku a následný odpredaj Ing. Linda Molnárová
8. Predaj pozemkov: Jana Lehotkaiová, Gabriel Lehotkai, Viktor Kiss, Denis Jendrušák
9. Ponuka na využitie predkupného práva: Ing. Jozef Flimel
10. Zámer odpredaja pozemkov
11. Rôzne , interpelácie
12. Diskusia
13. Záver
Doplnený program poslanci jednohlasne schválili.
k bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
P. starostka navrhla:
Za zapisovateľku: Júliu Kováčovú
za overovateľov zápisnice: Zoltán Gál a PhDr. Mária Aghová
do návrhovej komisie: Peter Puss, Jozef Kišš a Martu Ölveckú
Hlasovanie:
Za predložený návrh: 9 poslanci
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesenia
Starostka : uznesenia z minulého zasadania boli splnené až na poskytnutie dotácie pre kostol
a Csemadok
Číslo uznesenia: 1/25.6.2018
OZ b e r i e n a v e d o m i e :
kontrolu plnenia uznesenia z minulého zasadania obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za návrh: 9 poslanci / jednohlasne
Uznesenie bolo schválené

K bodu 4/ Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly
So správou oboznámil prítomných hlavný kontrolór a je priložená k zápisnici ako príloha č. 1
PhDr. Aghová – centrum sociálnej prevencie, kde sa podel 20 000,- € od mája do júna.
Starostka – počiatočné náklady sú vyššie z dôvodu, že teraz boli výdavky na
telefóny,počítačovú techniku, webovú stránku a mzdy. Dostali sme vyše 50000,- € / cca 1/10
z projektu/ a až keď vyúčtujeme a skontrolujú potom dostaneme ďalšie prostriedky.
Hlavný kontrolór na stránke ministerstva - centrálny register zmlúv je zverejnená celá zmluva
ktorá má 47 strán. Posledná strana je tabuľka s uvedenými pracovnými pozíciami a presne
určenou cenou práce
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 2/17.9.2018
OZ b e r i e n a v e d o m i e:
1/ Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly obcee za II.Q.2018, č. 6/2018
Hlasovanie:
Za návrh: 9 poslancov / jednohlasne
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu 5/ Pridelenie nájomného bytu
Starostka – uvoľnili sa nám nájomné byty a to:
Hlavné námestie, 3- izbový vysťahoval sa Práger - má oň záujem Zoltán Kutrucz, zakladá si
rodinu,
Ružová ulica, 2-izbový , žiadosť podali : Štefan Cseri, Fica Beáta - dcéra Procházku, Ruman
Róbert, dcéra pani Nagyovej – Višváderová Mária
na Školskej ulici i izbový byt - žiadatelia Marián Szekan a Eva Czabanová
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 3/17.9.2018
OZ s c h v a ľ u j e :
Pridelenie obecného nájomného bytu :
1/ na Ružovej ulici č. 640 byt č. 6 , 2-izbový byt pre Štefan Cseri
Hlasovanie:
Za návrh: 9 poslancov / jednohlasne
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené
2/ na Hlavnom námestí č. 517, byt A-/9, 3-izbový byt – Zoltánovi Kutruczovi
Hlasovanie:
Za návrh: 9 poslancov / jednohlasne
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené
3/ nadstavba MŠ – byt č. 12 , 1-izbový byt pre - pre Eva Czabanovu ak to nezoberie tak
pre Mariána Szekana
Hlasovanie:
Za návrh: 9 poslancov / jednohlasne
Proti:
0

Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu: 6/ Žiadosť o zrušenie vecného bremena:
Starostka – Martina Handlová podala žiadosť o zrušenie predkupného práva, má
skolaudovaný rodinný dom.
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 4/17.9.2018
OZ s c h v a ľ u j e :
1/ bezodplatné zrušenie predkupného práva zriadeného v prospech Obce Andovce na dobu 10
rokov viaznuce na nehnuteľnosti evidované na LV č. 3021 vedenom na Okresnom úrad
Nové Zámky, katastrálny odbore , k.ú. Andovce ako
parc. č. 1054/122, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 562 m2
parc. č. 1054/126, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 171 m2
zapísané v v časti C: Ťarchy pod č. V 2845/2014
na základe žiadosti Martiny Handlovej, bytom Jasná 262/67, Andovce.
Odôvodnenie:
Žiadateľka na uvedených parcelách má postavený a skolaudovaný rodinný dom, čím splnila
podmienky stanovené v uznesení OZ pri odpredaji pozemku.
Hlasovanie:
Za návrh: 9 poslancov / jednohlasne
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 7/ Vrátenie pozemku a následný odpredaj
Starostka – v časti Vinica nám Molnároví odstupujú o kúpnej zmluvy odpredaj bol za 20,€/m2 a o tento pozemok má záujem Bianka Pásztorová s partnerom.
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 5/17.9.2018
A: OZ s ch v a ľ u j e : Dohodu o spätnej kúpe, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti
v zmysle Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 9.8.2017, predmetom ktorej boli
nehnuteľností evidované na LV č. 1 vedené na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny
odbor, kat. úz.: Andovce označené ako: parcela reg. “C“,
par. č.: 974/315, druh pozemku: orná pôda o výmere 223 m²
parc. č. 1386/11, druh pozemku: orná pôda o výmere 468 m2
od: Ing. Lindy Molnárovej, nar. 30.12.1984, bytom Nové Zámky. S.H.Vajanského
3056/39
Martina Molnára nar. 19.03.1983 bytom Nové Zámky, S.H.Vajanského 3056/39
za podmienok uvedených v kúpnej zmluve.
B: OZ schvaľuje podľa § 9 ods. 2, písm. a/ a c/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prevodu majetku obce priamym predajom a to: nehnuteľnosti
k.ú. Andovce parc. reg. „C“KN vedené na LV č. 3099 ako
par. č.: 974/315, druh pozemku: orná pôda o výmere 223 m²,
parc. č. 1386/11, druh pozemku: orná pôda o výmere 468 m,
Pre: Bianku Pásztorovú, bytom Andovce, Krajná 81/2 v pomere ½ k celku
Igora Illéša, bytom Zemné 251 v pomere ½ k celku
za kúpnu cenu 25,- €/m2.
Hlasovanie:

Za návrh: 8 poslanici /Ing. T. Czuczor, Ing. Ladislav Kišš, Anton Kišš, PhDr. Aghová,
J. Kišš, M. Ölvecká, P. Puss
Proti:
0
Zdržal sa: 1 poslanec / Ing. Zs. Czucor
Uznesenie bolo schválené
K bodu 8/ Predaj pozemkov
Starostka – v časti Csallóköz máme 2 pozemky o výmere 503 m2 a 592 m2, majú oň záujem
Gabriel Lehotkai s Lenku Sabolovou a Jana Lehotkaiová. Potrebovali by sme odpredať tieto
pozemky, lebo máme problém s kúrením/starý kotol/ v tejto budove. Teraz keď pršalo,
voda sa valila do pivnice od vodovej šachty, kotol stál vo vode, bojíme sa ho zapnúť takže
teraz sme momentálne bez kúrenia.
PhDr. Aghová – bol tu výdavok na opravu kotla, fakturoval Madarász aj Tibor Nagy
Starostka – oprava kotla bola uskutočnená v nájomnom byte nad MŠ a Nagy Tibor robil
opravy ako: výmena batérií, WC, oprava odtokov a prívodu vody v materskej škole,
v športovej prezliekarni aj tu na obecnom úrade
Okrem toho by sme vedeli urobiť verejné osvetlenie v ulici Pod kalváriou, a začali sme
s výstavbou vodovodu v Marhuľovej ulici od križovatky na Ružovú ulicu až po koniec
Marhuľovej vrátane krátkej Parkovej ulice. V tomto prípade sme rozposlali vlastníkom
pozemkov oznámenie o výstavbe. Po rozpočítaní nákladov na materiál každý vlastník by mal
zaplatiť 250,- € formou darovacej zmluvy na účet obce. Vedie sa zoznam platcov a len ten
dostane od obce povolenie na pripojenie na vodovod kto túto sumu zaplatil prípadne
dodatočne zaplatí. Za tých ktorí teraz nezaplatia obec bude musieť ich časť vykryť a potom
v čase ich žiadosti o pripojenia zinkasovať od nich túto čiastku. Výdavkom obce bude aj
vytýčenie trasy vodovodu a ostatné náklady ako prevádzkový poriadok, rozbor vody atď..
Zsolt Jóba dotuje obec so zemnými prácami t.j. vykope ryhu pre vodovodné vedenie.
Schválenú dotáciu sme ešte neposkytli na rekonštrukciu kostola ako aj pre Csemadok.
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 6/17.9.2018
OZ s c h v a ľ u j e :
A: podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu majetku obce Andovce – priamym predajom a to:
parcelu v k.ú. Andovce, vedenú na LV č. 1, parc. v reg. „C“, parc. č. 1054/163 , druh
pozemku: orná pôda o výmere 503 m2 v prospech:
1/ Lenka Sabolová nar. 12.7.1990, bytom Vihorlatská 14, Prešov v podiele ½ k celku
2/ Gabriel Lehotkai, nar. 1.8.1993, bytom Lúčna 627/1, Andovce v podiele ½ k celku
za cenu 20,- €/m2.
B: schvaľuje zmluvný prevod vlastníctva obce Andovce – kúpnou zmluvou a to
parcelu v k.ú. Andovce vedenú vedenú na LV č. 1, parc. reg. „C“, parc. č. 1054/163 ,
druh pozemku: Orná pôda o výmere 503 m2 v prospech:
1/ Lenka Sabolová nar. 12.7.1990, bytom Vihorlatská 14, Prešov v podiele ½ k celku
2/ Gabriel Lehotkai, nar. 1.8.1993, bytom Lúčna 627/1, Andovce v podiele ½ k celku
za cenu 20,- €/m2 t.j. 10 060,- € za celý pozemok. v zmysle § 9a ods. 1 písm.
c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Zároveň schvaľuje zriadenie predkupného práva pre obec Andovce na 10 rokov vo výške
pôvodnej kúpnej ceny s tým, že predkupné právo sa ruší až po kolaudácií. Určuje zahájenie
výstavby do 8 rokov. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúcich obec vráti
kupujúcim kúpnu cenu zníženú o dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 10% z kúpnej ceny.

Lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy je do 2 mesiacov od schválenia tohto uznesenia potom
toto uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
Za návrh: 4 poslanci / Ing. Zsolt Czuczor, Ing. Tomáš Czuczor, Zoltán Gál. Marta Ölvecká
Proti:
3 poslanci / Ing. Ladislav Kišš, Anton Kišš, Peter Puss
Zdržal sa: 2 poslanci / PhDr. Mária Aghová, Jozef Kišš
Návrh nebol schválený.
Starostka: dúfa, že poslanci sú si vedomí, že týmto blokujú ďalšie aktivity obce, práce sú
vydané zhotoviteľom a aj začaté, hoci máme zjednané dlhšie doby splatnosti ale tieto faktúry
sa budú musieť aj tak zaplatiť, prípadne aj nové zastupiteľstvo. Bola by rady, kedy sa
rozhodovali tak ako sa na poslancov patrí a nie z iného smeru.
Ing. Tomáš Czuczor –povedzte mi prečo sa nedá predať pozemok, ktorí boli proti? Dosiaľ
sme predali každému.
Miroslav Czabány - bude predané andovčanom! Aj naďalej zasahoval vykrikovaním do
rokovania. / Bol viackrát upozornený nech nezasahuje do rokovania svoj názor bude
môcť vyjadriť v diskusií.
Ing. T. Czuczor – a oni nie sú Andovčania?
Anton Kišš – andovčania sme my.
Peter Puss – on sa tak rozhodol, že pozemky má predať nové zastupiteľstvo, ostatné
vyjadrenia a argumenty povedal nezrozumiteľne.
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 7/17.9.2018
OZ s c h v a ľ u j e :
A: podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu majetku obce Andovce – priamym predajom a to:
parcelu v k.ú. Andovce, vedenú na LV č. 1, parc. v reg. „C“, parc. č. 1054/1157 , druh
pozemku: Orná pôda o výmere 592 m2 v prospech:
1/ Jana Lehotkaiová nar. 14.12.1974, bytom Lúčna 627/1 Andovce v celosti
za cenu 20,- €/m2.
B: schvaľuje zmluvný prevod vlastníctva obce Andovce – kúpnou zmluvou a to
parcelu v k.ú. Andovce vedenú na LV č. 1, parc. reg. „C“, parc. č. 1054/157 ,
druh pozemku: Orná pôda o výmere 592 m2 v prospech:
1/ Jana Lehotkaiová nar. 14.12.1974, bytom Lúčna 627/1 Andovce v celosti
za cenu 20,- €/m2 t.j. 11840,- € za celý pozemok. v zmysle § 9a ods. 1 písm.
c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Zároveň schvaľuje zriadenie predkupného práva pre obec Andovce na 10 rokov vo výške
pôvodnej kúpnej ceny s tým, že predkupné právo sa ruší až po kolaudácií. Určuje zahájenie
výstavby do 8 rokov. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúcich obec vráti
kupujúcim kúpnu cenu zníženú o dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 10% z kúpnej ceny.
Lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy je do 2 mesiacov od schválenia tohto uznesenia potom
toto uznesenie stráca platnosť.
Za návrh: 4 poslanci / Ing. Zsolt Czuczor, Ing. Tomáš Czuczor, Zoltán Gál. Marta Ölvecká
Proti:
2 poslanci / Peter Puss, Anton Kišš
Zdržal sa: 3 poslanci / Ing. Ladislav Kišš, PhDr. Mária Aghová, Jozef Kišš
Návrh nebol schválený.

14. K bodu 9/ Ponuka na využitie predkupného práva: Ing. Jozef Flimel
Starostka – dostali sme ponuku na predkupné právo ohľadne pozemkov od Ing. J. Flimela
a od Ing. Martina Molnára.
Jozef Kišš – predaj pozemkov schvaľujeme aj s 10% zmluvnou pokutou pri odstúpení od
zmluvy.
Kováčová - pri odpredaji prvých pozemkov táto podmienka uvedená ešte nebola.
JUDr. Katona – riadime sa zmluvou
Návrh na uznesenie: ................................................. Tento návrh bol odročený
Číslo uznesenia: 8/17.9.2018
 OZ využije ponuku predkupného práva
 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,- €.
Návrh na uznesenie: ................................................... Tento návrh bol odročený
Číslo uznesenia: 9/17.9.2018
 OZ využije ponuku predkupného práva
 OZ nevyužije 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: 13.840,- €.
JUDr. Katona – ak vlastník pozemku ktorý má vyznačené predkupné právo prospech obce
a ponúkne obci tento pozemok na odkúpenie, obec musí do 2 mesiacov tento pozemok
odkúpiť a aj zaplatiť, lebo po uplynutí tejto lehoty sa predkupné právo v zmysle zákona
zruší.
K 10/ Zámer odpredaja pozemkov
Starostka – uvoľnil sa 1 pozemok o ktorý má záujem Viktor Kiss, jedná sa o parcelu 974/155
JUDr. Aghová – nepredali sme ani Boháčovi, lebo sme povedali, že má pozemok
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 10/17.9.2018
OZ s c h v a ľ u j e :
1/ Zámer odpredaja pozemku podľa § 9a, ods 1, písm, c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších a to parcelu v k.ú. obce Andovce na LV č. 1 v reg. „C“KN parc.
č. 974/155, druh pozemku: Ostatné plochy o výmere 620 m2 na výstavbu rodinného domu.
Hlasovanie:
Za návrh 8 poslancov
Proti:
0
Zdržal sa: 1 poslanec / Puss
Uznesenie bolo schválené
Starostka – pri novom cintoríne sa nám ešte podarilo dať zamerať stavebné pozemky, je tu 7
pozemkov z toho 2 sú menšie, kataster tieto pozemky už zapísal.

Okrem toho p. Jendrušák / Jazerná ulica/ má záujem odkúpiť pozemok , ktorý dosiaľ užíva
ako dvor a má ho v nájme. Jedná sa o parcelu 1054/158 o výmere 346 m2.
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 11/17.9.2018
OZ s c h v a ľ u j e :
1/ Zámer odpredaja pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších a to parcelu v k.ú. obce Andovce na LV č. 1 v reg. „C“KN parc.
č. 1054/158 druh pozemku: Orná pôda o výmere 346 m2 . /Csallóköz/
Hlasovanie:
Za návrh: 5 poslancov/ Ing. Zsolt Czuczor, Ing. Tomáš Czuczor, Jozef Kišš, Zoltán Gál,
Marta Ölvecká
Proti:
0
Zdržal sa: 4 poslanci / PhDr. Aghová, Anton Kiššš, Ing. Ladislav Kišš, Peter Puss
Uznesenie bolo schválené
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 12/17.9.2018
OZ s c h v a ľ u j e :
1/ Zámer odpredaja pozemku podľa § 9a, ods 1, písm, c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších a to parcely v k.ú. obce Andovce vedené na LV č. 1 v reg.
„C“KN ako :
parc. č. 974/402, druh pozemku: Orná pôda o výmere 557 m2,
parc. č. 974/403, druh pozemku: Orná pôda o výmere 599 m2,
parc. č. 974/404, druh pozemku: Orná pôda o výmere 599 m2,
parc. č. 974/405, druh pozemku: Orná pôda o výmere 900 m2,
parc. č. 974/406, druh pozemku: Orná pôda o výmere 899 m2,
parc. č. 974/407, druh pozemku: Orná pôda o výmere 311 m2,
parc. č. 974/408, druh pozemku: Orná pôda o výmere 345 m2
za účelom výstavby rodinných domov.
Hlasovanie:
Za návrh: 9 poslanci / jednohlasne
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu 11/ Rôzne, interpelácie
Starostka – navrhuje poslancom schváliť odmenu hlavnému kontrolórovi za I. polrok 2018
Návrh na uznesenie:
Číslo uznesenia: 13/17.9.2018
OZ s c h v a ľ u j e :
odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške 30 z ročného platu za I. polrok 2018.
Hlasovanie:
Za návrh: 9 poslancov / jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené
Interpelácia:
Peter Puss – chcel sa spýtať pani starostky na základe čoho podpísala zmluvu o o vonkajšie
zateplenie budovy obecného úradu? Jeho názor je to, že by sa mali práce pozastaviť.

Starostka – obecný úrad – rekonštrukcia bola schválená v rozpočte. Zmluva bola podpísaná
na základe rozpočtu a na základe 3 predložených cenových ponúk.
Jedno je to, že Vy blokujete predaj pozemkov, ktoré sme vybavili a stálo nás to nemálo
námahy a práce a druhé zase to, že táto budova zateká, dole do pivnice tiekla voda, vzadu
celkom zatiekli záchody a mojou povinnosťou je aj to, že mám chrániť majetok aby sa celkom
nezničil a krytie výdavkov v podobe pozemkov obec má.
Za toľko rokov čo si tu nikdy si sa nestaral a hlavne kým si kosil.
Miroslav Czabány – skákal každému do reči. Ing. Tomáša Czuczora obvinil. že rozbil
pamätník I. sv. vojny.
Ing. Tomáš Czuczor – betonový podstavec rozbila obec s vlastními pracovníkmi, on mal
objednávku na vyhotovenie diela a to podľa projektu vyhotoveného Ing. Bakšom.
Starostka – na pamätník sme dostali dotáciu z Maďarska
Jozef Kišš – ako je to s dotáciou na obecné dni a s jeho vyúčtovaním?
Starostka – z dôvodu, že projekt bol v angličtine sme obstaranie tovaru a služieb zadali firme.
Jozef Kišš – vypísané že 4 dňová akcia a že boli pozvaní aj zahraniční hostia
Starostka – pozvánky boli zaslané, niektorí sa z rôznych dôvodov nevedeli zúčastniť. Na tejto
akcií sa zúčastnil veľký počet ľudí.
Ing. Zsolt Czuczor – veľká časť dotácie išla aj na rôznych inerprétov – vystupujúcich umelcov
Starostka – nakúpili sme aj materiál ako stoličky, ktoré samozrejme budeme používať aj po
akcií . Plánujeme ich použitie v dome smútku.
Už sme zaslali vyúčtovanie a čakáme poukázanie sumy na účet.
Nasledovali výmena názorov medzi jednotlivými poslancami.
12/ Diskusia
Miroslav Czabány – už dvom obciam na projekte sociálnej prevencie zlomil nožík ,videl tú
stranu kde sa píše že 60% výdavkov ide na mzdy a 40 na ostatné náklady.
Ako kandidát na poslanca Vás žiadam aby ste sa na to pozreli, lebo z čoho prostriedky
v prípade zlého vyúčtovania vrátime.
Hovoríte, že tu bude zima. ale kotle na prvých bytovkách sú 13 ročné / komu neboli menené.
Sú v dezolátnom stave chodíme sa sťažovať.
Nikto nevedel čo sa bude robiť na námestí. Pár ľudí tu dalo rozbiť pamätník.
Starostka:
financovanie centra soc. prevencie je nasledovné: Ministerstvo poslalo z celej sumy určitý
balík peňazí t.j. cca 1/10. Kým túto sumu nevyúčtujeme a kým nám to neprekontrolujú zatiaľ
ďalši časť nepošlú.
V nájomnom byte, ktorý prenajíma môj syn, v čase jeho nájmu kotol menený nebol. Či bol
vymenený v čase predchádzajúceho nájomcu presne neviem.
Čo sa týka pamätníka nie je pravda, že o tom nikto nevedel. Ešte keď bolo posledné
minuloročné zasadanie sme o tom hovorili, že sme dostali dotáciu na pamätník z maďarska
a tieto financie sa prenášali na tento rok.
František Csóka – dostal od Kováčovej papier / predpoklad, že výpis z uznesenia/ , kde
overovatelia boli Ladislav Kišš a Mária Aghová , čo nie sú podpísaní, aby som vymeral
pozemok, ktorý chcem kúpiť. Kto zaplatí geometrický plán.
Aj vy ste kúpili pozemok, za koľko?

Starostka v 90 rokoch sme odkúpili koniec terajší koniec záhrady a za 172 m2 sme vtedy už
platili cca 3800,- korún. Geometrický plán sme si platili sami.
K bodu 13/ Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakovala prítomným za účasť a popriala
pekný večer a zasadanie ukončila.

Mária Czuczor
starostka obce

Zapisovateľka:
Júlia Kováčová

Overovatelia:
Zoltán Gál
PhDr. Mária Aghová

