Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ konaného 02.09.2021
Program zasadnutia:
1.

Otvorenie

2.

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3.

Kontrola uznesenia

4.

Prejednanie rekonštrukcie budovy školskej jedálne, rozšírenie kapacity materskej školy

5.

Opätovné prerokovanie odkúpenia pozemkov Ing. Bohumíra Šabíka

6.

Rôzne

7.

Návrh na uznesenia, schválenie uznesení

8.

Diskusia

9.

Záver

1. Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril zástupca starostu obce Ing. Milan Brisuda v súlade s § 12 ods.3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Privítal všetkých prítomných a konštatoval, že počet prítomných
poslancov je 4 ( Ing. Milan Brisuda, Ing. Patrik Füle, P. Martinkovič, Bc. Simona Tomovičová). Starosta
obce Mgr. Miroslav Kráľ sa OZ nezúčastnil, a to z dôvodu čerpania dovolenky. Poslankyňa Monika
Furová bola pracovne odcestovaná.
Zástupca starostu obce skonštatoval, že OZ je uznášania schopné.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok schvaľuje program rokovania OZ podľa pozvánky.
Rokovanie 17.zasadnutia OZ sa bude riadiť týmto programom.
Hlasovanie o programe:
za: 4 - Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Návrhová komisia:

Ing. Milan Brisuda, Bc. Simona Tomovičová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Patrik Füle, Peter Martinkovič

Zapisovateľka:

Bc. Simona Tomovičová

Hlasovanie:
za: 4 - Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
3. Informácia o plnení uznesení zo 16. zasadnutia OZ
Plnenie uznesení zo 16. zasadnutia OZ podrobne predložil zástupca starostu obce, Ing. Milan Brisuda.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok v súlade s § 11. odsek 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo 16. zasadnutia OZ.
Starosta obce, Mgr. Miroslav Kráľ nepodpísal uznesenie č.201/2021, bod programu č. 9 – Odkúpenie
pozemkov Ing. Ing. Bohumíra Šabíka.

Hlasovanie:
za: 4 - Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
4. Prejednanie rekonštrukcie budovy školskej jedálne, rozšírenie kapacity materskej školy
Keďže sa starosta obce, Mgr. Miroslav Kráľ, nezúčastnil 17. zasadnutia OZ, poslanci Obce Červený
Hrádok týmto berú na vedomie mailovú informáciu od starostu obce, z dňa 1.9.2021, že dňa 31.8.2021
oslovil projektanta na vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity materskej školy.
Projektant má prísť na obhliadku v týždni od 6.septrembra 2021 a za pár týždňov nám projekt na
rekonštrukciu materskej školy vypracuje.
Hlasovanie:
za: 4 - Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0

5. Opätovné prerokovanie odkúpenia pozemkov Ing. Bohumíra Šabíka
Ing. Bohumír Šabík, rod. Šabík, bytom Červený Hrádok č. 30, doručil v r. 2020 na obecný úrad žiadosť
o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce. Nakoľko žiadosť nebola presne definovaná, obec na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva vyzvala žiadateľa o doplnenie žiadosti. Dňa 28.06.2021 žiadateľ doručil
na obecný úrad novú žiadosť.
Obecné zastupiteľstvo na poslednom 16. zasadnutí OZ, t.j. 29.06.2021, túto žiadosť schválilo z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) z .č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. odpredaj
pozemkov.
Na základe nepodpísania uznesenia č.201/2021 zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 29.06.2021 zo strany
starostu Obce Červený Hrádok, Mgr. Miroslava Kráľa , týmto Obecné zastupiteľstvo v Červenom Hrádku
po opätovnom prerokovaní o odkúpení pozemkov od žiadateľa Ing. Bohumíra Šabíka schvaľuje zámer
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, na predaj nehnuteľností:
- parcela registra „C“ č. 1263/3 o výmere 397 m 2, druh pozemku ostatná plocha zapísaná na LV 574,
katastrálne územie Červený Hrádok
- parcela registra „C“ č. 1263/4 o výmere 238 m 2, druh pozemku ostatná plocha zapísaná na LV 574,
katastrálne územie Červený Hrádok.
Ďalej žiada o odkúpenie nasledovných novonavrhovaných parciel odčlenených podľa GP z parcely registra
„E“ č. 1263 o výmere 1454 m2, druh pozemku trvalý trávny porast (ďalej TTP) zapísanej na LV 574,
katastrálne územie Červený Hrádok:
-parcela registra „C“ č. 1263/6 o výmere 17 m 2 - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorá po
zapísaní GP vznikne z parcely č. 1263/2 parcela registra „C“ druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
-parcela registra „C“ č. 1263/7, o výmere 165 m2 - druh pozemku TTP, ktorá po zapísaní GP vznikne z
parcely č. 1263/1 parcela registra „C“ druh pozemku TTP
- parcela registra „C“ č. 1263/8, o výmere 1128 m 2 - druh pozemku TTP, ktorá po zapísaní GP vznikne z
parcely č. 1263/5 parcela registra „C“ druh pozemku TTP

podľa návrhu geometrického plánu č. 34283181-109/2020, ktorý vyhotovil Ing. Pavel Lauko- Geodetická
kancelária, Narcisová 2942/2, 934 01 Levice
pre Ing. Bohumír Šabík, rod. Šabík, nar. 01.02.1973, trvale bytom Červený Hrádok č. 30.
Predaj sa uskutoční formou osobitného zreteľa, priľahlá plocha pozemku svojim umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou žiadateľa. Predajná cena pozemku je 1,32 EUR/m 2. Celkovo sa jedná o
výmeru 1945 m2. Pozemky budú odpredané za celkovú sumu 2 567,40 EUR.

Hlasovanie:
za: 4 - Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
6. Rôzne
Zástupca starostu prevzal žiadosť o kompenzáciu nákladov pri rekonštrukcii schodiska obecnej budovy
(prevádzka Potravín MIX - MASST), od prevádzkarky Simony Tomovičovej. V žiadosti uviedla, že schody
boli v havarijnom stave, ohrozujúce zákazníkov, na koľko sa už samé rozpadali. Túto rekonštrukciu
iniciovala na základe sťažností občanov obce, ale aj v zmysle modernizácie obce a jej budov, a to po
telefonickom oznámení starostovi obce z dňa 11.8.2021. Nakoľko starosta obce súhlasil s rekonštrukciou,
15.8.2021 sa začala.
Keďže si nájomné mesačne riadne a v splatnosti uhrádza, berieme na vedomie, že na kompenzáciu
nákladov pri rekonštrukcii obecnej budovy má nárok. Predložila faktúru za prácu, ktorú zaplatila a účtovné
doklady za nakúpený materiál. Spolu je to 330,82 €.
Hlasovanie:
za: 3 - Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, P. Martinkovič
proti: 0
zdržali sa: 1 - Bc. S. Tomovičová
7. Návrh na uznesenia, schválenie uznesení
Návrhová komisia predložila na schválenie návrh na uznesenia zo 17. zasadnutia OZ.

Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok uznesenia obecného zastupiteľstva č. 204/2021 až 210/2021
berie na vedomie bez výhrad.
Hlasovanie:
za: 4 - Ing. M. Brisuda, Ing. P. Fule, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0

8. Diskusia
Poslanci OZ diskutovali o rekonštrukcii školskej jedálne. Zhodnotili, že kúpa nových spotrebičov bola
nevyhnutná a veľmi nápomocná. Poďakovali Ing. Milanovi Brisudovi za kvalitné práce pri úprave školskej
kuchyne.

V Červenom Hrádku 02.09.2021

Overovatelia zápisnice :
Peter Martinkovič .........................................................
Ing. Patrik Füle .............................................................

Zapisovateľka:
Bc. Simona Tomovičová.................................................

.........................................
zástupca starostu obce
Ing. Milan Brisuda
podpísané elektronicky

