Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Solčianky,
konaného dňa 20.05.2019.
___________________________________________________________________________
Prítomní: starosta obce - Juraj Krištof
poslanci : Vlasta Božiková, Daniela Galatová, Miloš Lúchava, Monika Pokrývková, Peter
Zaťko
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. Arch. Oto Hodál, hlavný kontrolór obce
Verejnosť:

....................................................................................................
...................................................................................................

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie kúpy nehnuteľnosti dohodou od Dezidera Krištofa, 951 02 Hosťová č. 91
Rôzne
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie MZ otvoril Juraj Krištof, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Schválenie programu
Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie programu rokovania.
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
schvaľuje
program rokovania tak ako bol navrhnutý.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

5
0
0
0
0

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil poslancov:
Návrhová komisia: Miloš Lúchava, Peter Zaťko
Hlasovanie:

za:
proti :

5
0

1

zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0

K bodu 4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Vlasta Božiková
Overovatelia zápisnice: Daniela Galatová, Monika Pokrývková
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

5
0
0
0
0

K bodu 5. Schválenie kúpy nehnuteľnosti dohodou od Dezidera Krištofa, 951 02
Hosťová č. 91
Starosta obce informoval poslancov, že sa jedná o rodinný dom súp. číslo 65, parc. č. 4 ( LV
347) a parc. č. 4, výmera 758 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria (LV 45).
Navrhovaná cena dohodou je 10 000 eur.
Obec by mala záujem na danom pozemku vybudovať obecné parkovisko pre služby obecného
cintorína a obecného úradu. Prípadne aj vytvorenie zberného dvora.
Uznesenie č. 16/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
v súlade § 11 ods. 4b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
odkúpenie nehnuteľnosti podľa LV 347, súpisné číslo 65, parcelné číslo 4, druh stavby 10,
popis stavby – rodinný dom, vlastník 1/1
- podľa LV 45, parcelné číslo 4, výmera 758 m2, druh pozemku – zastavaná plocha
a nádvorie, spôsob použitia pozemku 15, umiestnenie pozemku 1, spoluvlastnícky
podiel 1/27 a 149/162 od Dezider Krištof, 951 02 Hosťová č. 91 dohodou za 10 000
eur
b) súhlasí
s navýšením kontokorentného úveru o 10 000 eur na kúpu nehnuteľnosti
c) odporúča
vypracovať znalecký posudok, geometrický plán a uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

5
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 6. Rôzne
V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov, že obec obdržala
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava „Správu z administratívnej finančnej
kontroly“ kód projektu: 072NR130094, názov projektu: Obnova a výstavba obecnej
infraštruktúry v obci Solčianky. V správe bola obec informovaná, že výška deklarovaných
výdavkov na základe žiadosti o platu v sume 57 074,71 eur bola znížená o sumu 3 624,89 eur
za štúdiu uskutočniteľnosti v zmysle stanoviska právnych služieb. Obstarávanie štúdie bolo
realizované po začatí procesu VO obnovy MK.
Uznesenie č. 17/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
informáciu o správe finančnej kontroly a
b) odporúča
starostovi obce zistiť, kto zapríčinil chybu, dôvod zníženia finančných prostriedkov o sumu
3 624,89 eur.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

5
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.
V tomto bode programu poslanci ešte diskutovali o tom, akým spôsobom by sa mal osláviť
MDD a poslankyňa Monika Pokrývková navrhla na Deň detí zorganizovať cykloturistiku na
Zjavenie PM.
K bodu 7. Záver
Starosta obce Juraj Krištof poďakoval všetkým za účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,30 h.
Zapísal/(a): Vlasta Božiková

starosta obce
Juraj Krištof

Overovatelia:
Daniela Galatová
Monika Pokrývková

........................................
........................................
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