
        Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Andovciach  
                                         zo dňa 02.08.2019

Uznesenie č. 112/02082019 
OZ schvaľuje:
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bez pripomienok
Hlasovanie: za: 7            proti: 0 zdržal sa:  0

Uznesenie č. 113/02082019 
OZ berie na vedomie: 
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ladislav Kišš, Miroslav Czabány 
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 114/02082019 
OZ schvaľuje :
Overovateľov zápisnice v zložení:  Štefan Nagy, Jozef Kišš
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 115/02082019 
OZ berie na vedomie :
Otváranie obálok a vyhodnotenie súťaže v zmysle bodu V. Podmienok obchodnej verejnej
súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctva obce v k. ú. Andovce, parc.  č. 974/155 –
ostatná  plocha  o celkovej  výmere  620  m2  za  minimálnu  cenu  40,00  €/m2  schváleného
uznesením č. 108/25072019 zo dňa 25.07.2019
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 116/02082019 
OZ schvaľuje :
V súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších  predpisov,  zmluvný  prevod  vlastníctva  kúpnou  zmluvou  vedenej  v katastri
nehnuteľností, k. ú. Andovce,  parc. č. 974/155 – ostatná plocha o celkovej výmere 620 m2 na
základe obchodnej verejnej súťaže v prospech Gabriel Kiss rod. Kiss, bytom SNP 4020/44,
940 01 Nové Zámky  za cenu 52,00 €/m2 t .j  32.240,00 € za celý pozemok.
Zároveň schvaľuje zriadenie predkupného práva pre obec Andovce na 10 rokov vo výške
kúpnej ceny s tým, že predkupné právo sa ruší po kolaudácií. Odporúča sa zahájenie výstavby
do  8  rokov  od  uzatvorenia  kúpnej  zmluvy.  V prípade  odstúpenia  od  zmluvy  zo  strany
kupujúceho, obec vráti kupujúcim kúpnu cenu zníženú o dohodnutú pokutu vo výške 10 %
z kúpnej ceny pozemku. Lehota na uzatváranie zmluvy je do 2 mesiacov od schválenia tohto
uznesenia, potom uznesenie stráca platnosť. 
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 117/02082019
OZ schvaľuje : 
V súlade s príslušným ustanovením zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov 30 % odmeny pre hlavného kontrolóra obce za obdobie I. polrok 2019. 
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa : 0



Uznesenie č. 118/02082019
OZ berie na vedomie : 
Žiadosť vedúcej ŠJ pri MŠ Andovce o zmenu finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov pre MŠ Andovce s účinnosťou od 01.09.2019
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 119/02082019
1./ OZ schvaľuje: 
Podľa platnej legislatívy  a Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 3. finančné
pásmo pre Školskú jedáleň pri MŠ v Andovciach  na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019
2./ OZ odporúča : 
Zmenu  finančného  pásma  a prihlasovanie  detí  na  stravovanie  zverejniť  vo  všeobecne  záväznom
nariadení obce.
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Peter P u s s 
            starosta obce 

Overovatelia: 

Štefan Nagy .................................................

 Jozef Kišš                 .................................................


