Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 28. júna 2021
Overovatelia :
1. Bakšiová Iveta, Mgr.
2. Nagy Martin, JUDr.
Určenie zapisovateľa : Benešová Alžbeta
Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 151/2021 zo dňa 28.6.2021
Schválenie programu zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2021
Obecné zastupiteľstvo sa na zasadnutí dňa 28.6.2021 uznieslo na schválení
programu zasadnutia OZ.
Hlasovanie : za : 5
zdržal sa : 1. Bakšiová Iveta, Mgr.
2. Čigáš Peter
3. Nagy Martin, JUDr.
4. Takáč Martin
5. Župa Jozef
proti : Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 152/2021 zo dňa 28.6.2021
Schválenie Návrhu Záverečného účtu obce Geča za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo sa na zasadnutí dňa 28.6.2021 uznieslo na schválení
1. Záverečný účet obce Geča za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce
Geča za rok 2020 bez výhrad.
2. Prevod zostatku finančných operácii obce Geča za rok 2020
v sume 56 135,71 € do Rezervného fondu obce.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.6.2021 zobralo na vedomie odborné
stanovisko kontrolóra obce Ing. Nyulasziho k Návrhu Záverečnému účtu obce Geča za rok 2020.
Hlasovanie : za : 5
zdržal sa : 1. Bakšiová Iveta, Mgr.
2. Čigáš Peter
3. Nagy Martin, JUDr.
4. Takáč Martin
5. Župa Jozef
proti : Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 153/2021 zo dňa 28.6.2021
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Geča
Obecné zastupiteľstvo
I. určuje
dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Geča v rozsahu 4 hodiny týždenne
II. vyhlasuje
v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce v súlade s §18a,
ods.2 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
deň konania voľby hlavného kontrolóra na 30.8.2021 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
obce Geča
III. ustanovuje
a) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18a, ods.3
Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
verejným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva obce Geča
b) náležitosti prihlášky:
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktný údaj
údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený fotokópiou príslušného dokladu
o dosiahnutom vzdelaní
profesijný životopis
podklady k žiadosti o výpis z registra trestov
súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa
zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

IV. určuje
kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
ďalšie požiadavky: bezúhonnosť
iné nepožadované predpoklady: prax z kontrolnej činnosti vítaná
termín ukončenia podávania prihlášok: 13.8.2021 do 12.00 hod.
miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia
kandidáti zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu: Obecný úrad Geča s označením „ VOĽBA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA“– NEOTVÁRAŤ !“
Hlasovanie : za : 5
zdržal sa : 1. Bakšiová Iveta, Mgr.
2. Čigáš Peter
3. Nagy Martin, JUDr.
4. Takáč Martin
5. Župa Jozef
proti : Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 154/2021 zo dňa 28.6.2021
Žiadosť o odkúpenie pozemku v ZO Geča-mlyn-žiadateľ Miroslav Figura
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.6.2021 neschválilo predaj pozemku-parcely
CKN č.632/1 o výmere 2 023 m² v k.ú. obce Geča, v lokalite ZO Geča-mlyn, druh vodná plocha
pre žiadateľa Miroslava Figuru.
Ako dôvod poslanci uviedli, že obec Geča má vo svojom vlastníctve málo pozemkov, ktoré plánuje
využiť pre vlastné účely.
Hlasovanie : za : 5
zdržal sa : 1. Bakšiová Iveta, Mgr.
2. Čigáš Peter
3. Nagy Martin, JUDr.
4. Takáč Martin
5. Župa Jozef
proti : O 18.30 hod. sa dostavil na zasadnutie OZ poslanec Porač Štefan a mohol sa zúčastniť na ďalšom
hlasovaní.
Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 155/2021 zo dňa 28.6.2021
Odsúhlasenie predaja parciel a určenie ceny za predaj parciel –
žiadateľ Ing. Michaela Hricová
OZ sa na zasadnutí sa dňa 28.6.2021 uznieslo, že ešte raz sa na zasadnutí komisií budú zaoberať
žiadosťou o odpredaj parciel :
z parcely registra „KN-C“ č. 162/8, druh-zastavané plochy a nádvoria
výmera-0,60 m2, k.ú. Geča, vo vlastníctve obce Geča, LV 566
z parcely registra „KN-C“ č. 162/9, druh- zastavané plochy a nádvoria
výmera-2 m2, k.ú. Geča, vo vlastníctve obce Geča, LV 1665
z parcely registra „KN-C“ č. 162/10, druh- zastavané plochy a nádvoria
výmera-4 m2, k.ú. Geča, vo vlastníctve obce Geča, LV 1704
z parcely registra „KN-C“ č. 162/11, druh- zastavané plochy a nádvoria
výmera-13 m2, k.ú. Geča, vo vlastníctve obce Geča, LV 1666
z parcely registra „KN-C“ č. 162/12, druh- zastavané plochy a nádvoria
výmera-27 m2, k.ú. Geča, vo vlastníctve obce Geča, LV 566
pre žiadateľku Ing. Michaela Hricová. Hneď po skončení zasadnutia OZ
sa pôjdu pozrieť priamo na miesto, aby sa osobne oboznámili so situáciou.
Schválenie predaj pozemkov, ich výmeru a cenu za odpredaj určia na najbližšom zasadnutí OZ.

Hlasovanie : za : 6
1. Bakšiová Iveta, Mgr.
2. Čigáš Peter
3. Nagy Martin, JUDr.
4. Porač Štefan
5. Takáč Martin
6. Župa Jozef
proti : -

zdržal sa : -

Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 156/2021 zo dňa 28.6.2021
Žiadosť o rozšírenie územného plánu-žiadateľ JUDr. Vladislav Vašiv
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 28.6.2021 schválili vypracovanie zmien
a doplnkov č.3 ÚPN obce Geča.
Hlasovanie : za : 6
zdržal sa : 1. Bakšiová Iveta, Mgr.
2. Čigáš Peter
3. Nagy Martin, JUDr.
4. Porač Štefan
5. Takáč Martin
6. Župa Jozef
proti : Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 157/2021 zo dňa 28.6.2021
Návrh Rozpočtového opatrenia č.3/2021
Obecné zastupiteľstvo sa na zasadnutí dňa 28.6.2021 uznieslo na schválení
Rozpočtového opatrenia č.3/2021.
Hlasovanie : za : 6
zdržal sa : 1. Bakšiová Iveta, Mgr.
2. Čigáš Peter
3. Nagy Martin, JUDr.
4. Porač Štefan
5. Takáč Martin
6. Župa Jozef
proti : Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 158/2021 zo dňa 28.6.2021
Určenie sumy za km v rámci prepravy obecným traktorom
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 28.6.2021 schválilo cenu za jeden vývoz kontajnerom
vo výške 15,00 €, ktorá zahŕňa pristavenie a vývoz kontajnera.
Hlasovanie : za : 6
zdržal sa : 1. Bakšiová Iveta, Mgr.
2. Čigáš Peter
3. Nagy Martin, JUDr.
4. Porač Štefan
5. Takáč Martin
6. Župa Jozef
proti : Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 159/2021 zo dňa 28.6.2021
Žiadosť o NFP-projekt : „Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča“
Obecné zastupiteľstvo sa na zasadnutí dňa 28.6.2021 uznieslo na podaní žiadosti o nenávratný
finančný príspevok, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
ako riadiaci program pre Integrovaný regionálny operačný program na zvyšovanie kapacít
infraštruktúry materských škôl.
Názov projektu: „Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča“, v celkovej
výške finančných prostriedkov-693 465,26 €
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce
a platným programom rozvoja obce

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5%,
t.j. 34 673,26 €
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Hlasovanie : za : 6
zdržal sa : 1. Bakšiová Iveta, Mgr.
2. Čigáš Peter
3. Nagy Martin, JUDr.
4. Porač Štefan
5. Takáč Martin
6. Župa Jozef
proti : -

Zapísala : Benešová Alžbeta
Geča, dňa: 29.6.2021

