Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 31.októbra 2017
Overovatelia :
1. Nagy Martin, JUDr.
2. Takáč Martin
Určenie zapisovateľa : Benešová Alžbeta
Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 116/2017 zo dňa 31.10.2017
Schválenie programu zasadnutia OZ zo dňa 31.10.2017
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 31.10.2017 schválilo program zasadnutia OZ.
Hlasovanie : za : 6
zdržal sa : 1. Balogová Darina
2. Nagy Martin, JUDr.
3. Palenčár Martin
4. Ružička Tomáš, Ing.
5. Takáč Martin
6. Tóthová Marcela
proti : Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 117/2017 zo dňa 31.10.2017
Žiadosť o odkúpenie parciel vo vlastníctve obce
Poslanci OZ sa na svojom zasadnutí dňa 31.10.2017 uzniesli na zmluvnom
prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Geča, časti pozemku
parcelné číslo C-KN č.162/12 v katastrálnom území Geča, zapísaného
na LV číslo 1597 takto:
1. Žiadateľ Hanušovský Vladimír- výmera 9 m²
2. Žiadateľka Haňová Vladimíra - výmera 6 m²
3. Žiadateľka Klučková Anna
- výmera 6 m²
Prevod sa uskutoční ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade
s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : za : 6
zdržal sa : 1. Balogová Darina
2. Nagy Martin, JUDr.
3. Palenčár Martin
4. Ružička Tomáš, Ing.
5. Takáč Martin
6. Tóthová Marcela
proti : Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 118/2017 zo dňa 31.10.2017
Návrh na zámenu parciel v často obce pred cintorínom – žiadateľ Bartok Jaroslav
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 31.10.2017odročilo schválenie návrhu na zámenu parciel
v časti obce pred cintorínom. Poslanci vyzvali žiadateľa, aby predložil písomnú žiadosť
na zámenu pozemkov. Takisto je potrebné počkať na vypracovanie
Geometrického plánu.
Hlasovanie : za : 6
zdržal sa : 1. Balogová Darina
2. Nagy Martin, JUDr.
3. Palenčár Martin
4. Ružička Tomáš, Ing.
5. Takáč Martin
6. Tóthová Marcela
proti : -

Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 119/2017 zo dňa 31.10.2017
Nadobudnutie pozemkov do majetku obce darovaním
Obecné zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí dňa 31.10.2017 uznieslo
na nadobudnutí pozemkov do majetku obce Geča bezodplatne na základe
darovacej zmluvy od darcov :
1.František Majoroš, nar. 12.12.1934
Darca daruje obci Geča do výlučného vlastníctva podiel z parcely registra „E“
č. 795/1 – orná pôda o výmere 1,53 m² a podiel z parcely registra „E“ č. 795/2
výmere 0,43 m², zapísaných na liste vlastníctva 707.
2.Margita Ružičková, rod. Hanzeľová, nar. 1.3.1949
Darca daruje obci Geča do výlučného vlastníctva podiel z parcely registra „E“
č. 795/1 – orná pôda o výmere 6,12 m² a podiel z parcely registra „E“ č. 795/2
výmere 1,75 m², zapísaných na liste vlastníctva 707.
3.Jaroslav Bartok, nar. 30.1.1959
Darca daruje obci Geča do výlučného vlastníctva podiel z parcely registra „E“
č. 795/1 – orná pôda o výmere 6,12 m² a podiel z parcely registra „E“ č. 795/2
výmere 1,75 m², zapísaných na liste vlastníctva 707.
4.František Bakši, nar. 19.2.1952
Darca daruje obci Geča do výlučného vlastníctva podiel z parcely registra „E“
č. 795/1 – orná pôda o výmere 1,53 m² a podiel z parcely registra „E“ č. 795/2
výmere 0,43 m², zapísaných na liste vlastníctva 707.
5.Dana Vargová, rod. Majorošová, nar. 17.5.1968
Darca daruje obci Geča do výlučného vlastníctva podiel z parcely registra „E“
č. 795/1 – orná pôda o výmere 1,02 m² a podiel z parcely registra „E“ č. 795/2
výmere 0,29 m², zapísaných na liste vlastníctva 707.
Hlasovanie : za : 6
zdržal sa : 1. Balogová Darina
2. Nagy Martin, JUDr.
3. Palenčár Martin
4. Ružička Tomáš, Ing.
5. Takáč Martin
6. Tóthová Marcela
proti : Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 120/2017 zo dňa 31.10.2017
Návrh na podanie žiadosti o odkúpenie časti parciel od SPF
Poslanci OZ sa na zasadnutí dňa 31.10.2017 uzniesli na podaní žiadosti
o odkúpenie pozemkov v k.ú. obce Geča, ktoré spravuje SPF a sú majetkom
Slovenskej republiky alebo spravuje SPF za neznámych vlastníkov :
 parc. číslo 172/5 - výmera 61 m²- zastavané plochy a nádvoria, zapísaná
na LV 1594
 parc. číslo 172/6 - výmera 47 m²- zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV 1593
 parc. číslo 162/9 - výmera 24 m²- zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV 1665
 parc. číslo 162/10 - výmera 35 m²- zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV 1704
 parc. číslo 645/102 - výmera 5 m²- zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV 1754
 parc. číslo 645/103 - výmera 7 m²- zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV 1763
 parc. číslo 791/1 - celková výmera 401 m²-orná pôda, zapísaná na LV 1545 -z toho podiely
neznámych vlastníkov v správe SPH :
1. Čigášová Mária rod. Fabiánová - 53,46 m²
2. Fabián Jozef rod. Fabián
- 53,46 m²
3. Fabián Ondrej rod. Fabián
- 53,46 m²
 parc. číslo 143 - celková výmera 791 m²-trvalé trávnaté porasty, zapísaná na LV 1474 - z toho
podiely neznámych vlastníkov v správe SPF:
1. Šteinová Katarína rod. Lovásová - 131,83 m²
2. Krajcár Jozef rod. Krajcár
- 21,97 m²
3. Krajcár Juraj rod. Krajcár
- 21,97 m²
4. Krajcárová Mária
- 21,97 m²
5. Prokop Michal rod. Prokop
- 21,97 m²
6. Prokop Ján rod. Prokop
- 21,97 m²
7. Prokop Emil rod.Prokop
- 21,97 m²

8. Marcinková Mária rod. Drotárová - 17,57 m²
9. Kondáš Ondrej rod.Kondáš
- 17,57 m²
10. Marcinko Štefan rod. Marcinko
- 13.18 m²
Hlasovanie : za : 6
zdržal sa : 1. Balogová Darina
2. Nagy Martin, JUDr.
3. Palenčár Martin
4. Ružička Tomáš, Ing.
5. Takáč Martin
6. Tóthová Marcela
proti : Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 121/2017 zo dňa 31.10.2017
Návrh na podanie žiadosti o prenájom parciel od SPF
Poslanci OZ sa na zasadnutí dňa 31.10.2017 uzniesli na podaní žiadosti
o prenájom pozemkov v k.ú. obce Geča, ktoré spravuje SPF a sú majetkom
Slovenskej republiky :
 parc. číslo 803/2 - výmera 91 m²- trvalé trávnaté porasty, zapísaná
na LV 1450
 parc. číslo 803/3 - výmera 223 m²- trvalé trávnaté porasty, zapísaná
na LV 1450
 parc. číslo 802/1 - výmera 1904 m²- ostatné plochy, zapísaná
na LV 1450
 parc. číslo 872/1 - výmera 122 m²- ostatné plochy, zapísaná
na LV 1450
 parc. číslo 874/2 - výmera 19 m²- ostatné plochy, zapísaná
na LV 1450
Hlasovanie : za : 6
zdržal sa : 1. Balogová Darina
2. Nagy Martin, JUDr.
3. Palenčár Martin
4. Ružička Tomáš, Ing.
5. Takáč Martin
6. Tóthová Marcela
proti : Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 122/2017 zo dňa 31.10.2017
Návrh na podanie žiadosti o delimitáciu parciel od SPF
 parc. číslo 10/1 - výmera 173 m²- orná pôda, zapísaná na LV 1450
 parc. číslo 10/101- výmera 1405 m²- orná pôda, zapísaná na LV 1450
 parc. číslo 144 - výmera 139 m²- zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV 1450
 parc. číslo 368 - výmera 3835 m²- ostatné plochy, zapísaná
na LV 1450
 parc. číslo 200 - výmera 1550 m²- ostatné plochy, zapísaná
na LV 1450
Hlasovanie : za : 6
zdržal sa : 1. Balogová Darina
2. Nagy Martin, JUDr.
3. Palenčár Martin
4. Ružička Tomáš, Ing.
5. Takáč Martin
6. Tóthová Marcela
proti : -

Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 123/2017 zo dňa 31.10.2017
Návrh na riešenie nových miestnych komunikácii v novovytvorených
lokalitách pre IBV
Poslanci OZ na zasadnutí dňa 31.10.2017 odročili prerokovanie návrhu
na riešenie nových miestnych komunikácii na zasadnutie komisií OZ.
Starosta obce má zistiť u spracovateľa ÚPN obce Geča či je potrebná zmena
ÚPN obce, na žiadosť p. Ohman Stanislava, Ing., ktorý sa informoval, či je
možné súbežne s už navrhovanou ulicou v lokalite za záhradami na Narcisovej
ulici smerom k železnici, vybudovať ešte jednu cestu v tejto časti obce.
Hlasovanie : za : 6
zdržal sa : 1. Balogová Darina
2. Nagy Martin, JUDr.
3. Palenčár Martin
4. Ružička Tomáš, Ing.
5. Takáč Martin
6. Tóthová Marcela
proti : Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 124/2017 zo dňa 31.10.2017
Zámer na odpredaj obecného autobusu
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 31.10.2017 odročilo
návrh starostu na odpredaj autobusu.
Poslanci požiadali p. Palenčárovú, aby vyčíslila všetky náklady, ktoré obec
vynaložila pri prevádzke autobusu v priebehu roka.
Ďalej sa dohodli, že na zasadnutí komisií rozhodnú, či sa autobus predá alebo nie
a ak by sa dohodli na odpredaji, určia za akých podmienok.
Ak sa autobus nevyužíva, navrhli, aby sa dočasne odhlásil, nakoľko končí platnosť
STK.
Hlasovanie : za :
zdržal sa : 5
1. Balogová Darina
2. Nagy Martin, JUDr.
3. Ružička Tomáš, Ing.
4. Takáč Martin
5. Tóthová Marcela
proti : 1
1. Martin Palenčár

Zapísala : Benešová Alžbeta
Geča, dňa 2.11.2017

1.

