Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach

Zápisnica
napísaná z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Horných Semerovciach konaného dňa 3.júla 2017

Starosta obce Horné Semerovce
Horné Semerovce dňa 03. 07. 2017

POZVÁNKA

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení

zvolávam
22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach
na deň 03 .07. 2017 so začiatkom o 18:00 hod., ktoré sa bude konať
vo veľkej zasadačke v budove obecného úradu.

PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Správa o plnení uznesení
Interpelácia poslancov
Kúpna zmluva č. 56/2017 na bytový dom
Diskusia
Záver

Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce

Pozvánka vyvesená na úradnej tabuli dňa: 26.6.2017
Pozvánka zvesená dňa: 11.7.2017

Zápisnica
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Horných Semerovciach konaného
dňa 3. júla 2017
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce
Mgr. Tomáš Pásztor. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci : M. Horníček, Z. Schneider.
Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je prítomné v
nadpolovičnej väčšine, je spôsobilé uznášať sa.
Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: I. Jambor, MUDr. M Mészáros.
Oboznámil prítomných s programom schôdze, ktorý nedoplnil o žiaden
bod.
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje program
rokovania.
Hlasovanie:
Za: 5 (Hudec V., Jambor I., MUDr. Mészáros M., Uhrin G., Pečérková J.)
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Správa o plnení uznesení
Interpelácia poslancov
Kúpna zmluva č. 56/2017 na bytový dom

Diskusia
Záver

K bodu 2. Správa o plnení uznesení
Starosta uviedol, že úlohy sa plnia priebežne.
K bodu 3. Interpelácia poslancov
V bode interpelácia poslancov neodznel žiadny príspevok.
K bodu 4. Návrh kúpnej zmluvy na bytový dom 6 b.j.
V tomto bode starosta predložil návrh kúpnej zmluvy na bytový dom 6 b.j..
Kúpna zmluva rieši predaj novostavby nájomných bytov – 6 b.j. zápisanú

na liste vlastníctva č. 802 so súpisným číslom 325, katastrálne územie
Horné Semerovce, nachádzajúci sa na pozemku KN-C parcela 25/28
zastavané plochy a nádvoria o výmere 243 m2 medzi predávajúcim Štefan
Tipary EKOLSTAV a kupujúcim Obec Horné Semerovce. Kúpna cena je
dohodnutá v kúpnej zmluve bode 3 vo výške 316 480,00 € slovom
tristošestnásťtisíc a štyristoosemdesiat eur.
Kúpna zmluva tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 155/2017
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje,
 návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie bytového domu od zhotoviteľa Štefan
Tipary EKOLSTAV v sume 316 480,00 € a odporúča starostovi na podpis

Hlasovanie:
Za: 5 (Hudec V., Jambor I., MUDr. Mészáros M., Uhrin G., Pečérková J.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5. Diskusia
Starosta navrhol exkurziu bytového domu.
Starosta informoval, že pri zbere separovaného odpadu sa nazbiera veľa
odpadu a železo sa už nazbieralo na STSke, ktoré tam prekáža a je
potrebné ho odpratať a z tohto dôvodu navrhol predať železo a už sa aj
našiel kupec ktorý dá 125€ za všetok železný odpad.
Poslanci súhlasili s odpredaním železa.
Starosta pripomenul, že pán T. Balogh má u seba lešenárske rúry už
dlhšiu dobu a po rozhovore s nim sa dohodli na výmene rúr T. Baloghom
od obce za rezivo v hodnote 300 €. Starosta dodal, že rezivo je potrebné
zatiaľ čo lešenárske rúry už nie.
UZNESENIA
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Semerovce, zo
dňa 03.07. 2017
Uznesenie č. 155/2017
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje,
 návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie bytového domu od zhotoviteľa Štefan
Tipary EKOLSTAV v sume 316 480,00 € a odporúča starostovi na podpis
.

Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce

K bodu 6. Záver

Starosta obce, Mgr. Tomáš Pásztor konštatoval, že program rokovania 22.
zasadnutia OcZ bol vyčerpaný. Všetkým prítomným poďakoval za účasť a
zasadnutie vyhlásil za ukončené.
Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
I. Jambor

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

MUDr. M. Mészáros

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

Zapísal:
Helena Fajčíková

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

