// Obecné zastupiteľstvo v Maškovej
Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Maškovej,
konaného dňa 09.09.2019
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Prítomných poslancov a ďalších účastníkov zasadnutia privítala starostka obce Ing. Bronislava
Brablecová a konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bol určený: Mgr. V. Arganová
Za overovateľov zápisnice: Krajči, Mikulášová
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce Ing. Bronislava Brablecová predniesla program zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Maškovej 09.09.2019:
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
5. Rozpočtové opatrenie 3/2019
6. VZN 1/2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Mašková
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver

Keďže nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, dotazy a návrhy na doplnenie
programu starostka dala hlasovať za predložený návrh programu:
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

,,OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“
4. Uznesenia
Starostka informovala o uzneseniach z 3. zasadnutia OZ, úlohy boli splnené.

5. Rozpočtové opatrenie 3/2019
Starostka obce predložila rozpočtové opatrenie 3/2019, ktoré je prílohou zápisnice
a informovala o zmenách.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

6. VZN 1/2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Mašková
Návrh VZN 1/2019 bolo vyvesené dňa 23.08.2019.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

7. Rôzne

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

7.1. Žiadosť o zámenu pozemkov – Filadelfiová Oľga

I. s c h v a ľ u j e
a/ podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zámenu pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce, ktoré sú zapísané na LV č. 299
k.ú. Mašková, ako parcely registra „C“ :
-

parc. C-KN č. 11/5 o výmere 18 m² – zastavané plochy a nádvoria,
parc. C-KN č. 11/6 o výmere 5 m² – zastavané plochy a nádvoria,
parc. C-KN č. 11/7 o výmere 12 m² – zastavané plochy a nádvoria,
parc. C-KN č. 12/2 o výmere 70 m² – záhrady,

celková výmera pozemkov vo vlastníctve Obce Mašková, ktoré sú predmetom zámeny, je
105 m² ,
za pozemok
vo výlučnom vlastníctve Oľgy Filadelfiovej, rod. Hašková, , bytom Mašková č. 77, PSČ 985 11,
ktorý je zapísaný na LV č. 556, ako parcela registra „C“

-

parc. C-KN č. 347/2 o výmere 217 m² – zastavané plochy a nádvoria,

z dôvodu, že zamieňané pozemky, ktoré sú vlastníctvom obce – sú zastavané stavbami sú
súp. č. 147 a 148 vo vlastníctve Oľgy Filadelfiovej, rod. Hašková a súčasne sú priľahlými
pozemkami, ktoré tvoria nedeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve menovanej. Uvedené
pozemky vo vlastníctve Obce Mašková určené na zámenu, sú pre Obec Mašková nevyužiteľné.
II. u r č u j e
hodnotu nehnuteľností – pozemkov, ktoré sú predmetom zámeny, v sume 0,50 €/1 m²,
slovom päťdesiat eurocentov za 1 m² zamieňaných pozemkov..

III. s ú h l a s í
s odkúpením rozdielnej výmery nehnuteľností vzniknutej pri zámene pozemkov – 112 m²
v prospech Obce Mašková za sumu 0,5 €/1 m², t.j. kúpna cena 56 eur, slovom päťdesiatšesť
eur.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

Neprítomní:

0

7.2. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ján Šustek
I. s c h v a ľ u j e
a/ podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, predaj pozemku parc. E-KN č. 624/2 o výmere 44 m², zastavené
plochy, ktorý je vo vlastníctve obce Mašková zapísaný na LV č. 299 k.ú. Mašková a ktorý
pozemok, tvorí priľahlú plochu k pozemkom parc. C-KN č. 26/2, parc. C-KN č. 26/1.
Pozemok 26/2 je zastavaný stavbou – rodinný dom súp. číslo 88 ktoré nehnuteľnosti sú
zapísané na LV č. 50 k.ú. Mašková, vo vlastníctve kupujúceho Ján Šustek, rod. Šustek
a odkupovaný pozemok svojim využitím tvorí nedeliteľný celok s pozemkami a stavbami vo
vlastníctve kupujúceho, pozemok bol právnymi predchodcami kupujúceho dlhodobo užívaný
a pre predávajúcu obec je nevyužiteľný.
b/ predaj pozemku pre kupujúceho:

Ján Šustek , rod. Šustek, nar. 22.10.1977, bytom Mašková 88 občan SR a Ing. Katarína
Šusteková, rod. Tereňová nar. 23.03.1979, bytom Mašková 88, občan SR.

II. u r č u j e
kúpnu cenu za predávané nehnuteľností vo výške vo výške 0,50 € za 1 m², čo je za
odpredávanú výmeru 44 m² - kúpna cena 22,00 Eur, /slovom dvadsaťdva eur/.

III. ž i a d a - starostku obce
zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy s predmetom zmluvy podľa tohto uznesenia
s uvedením určenej kúpnej ceny pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sú predmetom predaja
a po jej podpise zverejniť kúpnu zmluvu z na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce s tým,
že účinnosť zmluvy nastane nasledujúci deň po zverejnení zmluvy.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

7.3. V týždenníku MY Novohradské noviny č. 30 (30.07. – 05.08.2019) bol uverejnený
článok: „Šokujúca sprava o dlhu“, kde sa spomína aj naša obec.
Citujem: „ Z dedín v okrese Lučenec majú výborné finančné zdravie Mašková a Ružiná“.
7.4. Maškovská hostina – 14.09.2019 (sobota)
Obci bola schválená dotácia vo výške 1000,- Eur na – Maškovská hostina – zachovávame zvyky
a tradície našich predkov z Banskobystrického samosprávneho kraja na rok 2019.
7.5. Informácia starostky, že Mikroregión Novohradské podzámčie dňa 11.10.2019 dostal
pozvanie na prezentáciu obce a mikroregiónu v Bratislave. .
V mesiaci júl a august je potrebné pripraviť rollup o informáciách o obci.

8. Diskusia
V diskusii sa Poslankyňa p. Arganová sa informovala prečo Obec Mašková nedostala finančné
prostriedky z rokovania vlády ako ostatné obce.
Starostka obce sa na vzniknutú situáciu bude informovať
9. Uznesenia boli prijaté v znení ako je v prílohe.
10. Záver
- starostka sa poďakovala prítomným za účasť.

...................................................
Ing. Bronislava Brablecová
starostka obce
V Maškovej, dňa 09.09.2019
Zapisovateľ:
Mgr. Veronika Arganová

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

Overovatelia zápisnice:
Peter Krajči
Eva Mikulášová

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

