// Obecné zastupiteľstvo v Maškovej
Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Maškovej,
konaného dňa 22.10.2020
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. Arganová
Za overovateľov zápisnice: Jozef Belko, Želmíra Vargová
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:
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa o overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
5. Návratná finančná výpomoc na kompenzáciu výpadku dane s príjmov fyzických osôb v roku
2020, odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratnej finančnej výpomoci
na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
6. Rozpočtové opatrenie 4/2020
7. Rôzne
8. Diskusia

9. Uznesenia
10. Záver
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

Neprítomní:
0
,,OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“
4. Uznesenia
Starostka informovala o uzneseniach zo 8. zasadnutia OZ.
Uznesenia boli splnené.
5. Návratná finančná výpomoc na kompenzáciu výpadku dane s príjmov fyzických osôb
v roku 2020 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratnej
finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

6. Rozpočtové opatrenie 4/2020
Starostka predložila rozpočtové opatrenie 4/2020, ktoré je prílohou zápisnice a informovala
o zmenách.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

7. Rôzne
7.1. Na základe predloženia geometrického plánu OZ v Maškovej
A) SCHVAĽUJE
1. a/ podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, predaj pozemku parc. C-KN č. 342/2 o výmere 219 m², zastavaná
plocha a nádvorie. Uvedená výmera parcely vznikla pričlenením častí pozemkov
oddelených výmer spolu 61 m², a to z parc. C-KN č. 341 o výmere 2049 m², zastavaná
plocha a nádvorie, oddelená výmera 48 m², z parc. C-KN č. 342/1 o výmere 420 m²,
zastavaná plocha a nádvorie, oddelená výmera 11 m², z parc. C-KN č. 343 o výmere 1500 m²,
zastavaná plocha a nádvorie, oddelená výmera 2 m² k parc. C-KN č. 342/2 o výmere 158
m², zastavaná plocha a nádvorie,
podľa Geometrického plánu č. 36033481-56/2020 z 23.09.2020 úradne overeným Okresným
úradom Lučenec dňa 28.09.2020 č. G1 - 449/2020.
Uvedený pozemok s novou výmerou, tvorí priľahlú plochu k pozemkom parc. C-KN č. 93
o výmere 367 m² – zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom sa nachádza rodinný dom súpisné
číslo 122 vo vlastníctve kupujúcich a parc. C-KN č. 92 o výmere 394 m², záhrada
vo vlastníctve kupujúcich. Uvedené nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 132 k.ú.
Mašková. Odkupovaný pozemok s novou výmerou, svojim využitím tvorí nedeliteľný celok
s pozemkami a stavbou rodinného domu vo vlastníctve kupujúcich, pozemok bol kupujúcimi
dlhodobo užívaný o čom svedčí oplotenie pozemkov, ktoré sú predmetom zmluvy a pre
predávajúcu obec je pozemok nevyužiteľný.
b/ predaj pozemku pre kupujúcich:
Miroslav Mikuláš, rod. Mikuláš, Mašková 122, 985 11, SR,
Eva Mikulášová, rod.Poltárska, Mašková, 122, 985 11, SR,
2. podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
odkúpenie odkúpenie novovytvoreného pozemku parc. C-KN č. 94/9 o výmere 6 m², TTP do
majetku obce,

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Neprítomní:

0

Vargová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči
Mikulášová

B) URČUJE
kúpnu cenu za predávané a odkupované nehnuteľností vo výške 0,50 € za 1 m². Kúpna cena
za pozemok parc. C-KN č. 342/2 o výmere 219 m², je v sume 109,50 € a za pozemok parc. CKN č. 94/9 o výmere 6 m², TTP je v sume 3,00 €.
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Neprítomní:

0

Vargová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči
Mikulášová

C) ŽIADA - 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.
7.2. Vianočné osvetlenie
Starostka predložila ponuku na nákup vianočného osvetlenia.
Poslanci navrhli sumu 750,- Eur aj na nepredvídateľný materiál (predlžovacie káble) pri
nákupe vianočného osvetlenia.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

7.3. Mikuláš - 05.12.2020
Tradičné kultúrne podujatie pre deti – Mikuláš v dôsledku opatrení v boji so šírením
COVID- 19, sa nebude konať v kultúrnom dome, ale Mikuláš s anjelom a čertom
navštívia deti pred bránami domu v rúškach.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

7.4. COVID-19
Informácia starostky: v dňoch 31.októbra a 1. novembra 2020 sa uskutoční celoplošné
testovanie obyvateľov Slovenska.
8.Diskusia: prebehla v rámci bodu rôzne.
9. Uznesenie bolo prijaté v znení ako je v prílohe.
10 Záver
- starostka sa poďakovala prítomným za účasť.

...................................................
Ing. Bronislava Brablecová
starostka obce

V Maškovej, dňa 22.10.2020
Zapisovateľ:
Mgr. Veronika Arganová

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

Overovatelia zápisnice:
Jozef Belko
Želmíra Vargová

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

