Obecné zastupiteľstvo v Ňárade

Zápisnica
napísaná dňa 21.septembra 2016 na XIX. mimoriadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ňárade

Vypracovala: Gabriela Csókaová
Dňa: 22. 09. 2016

ZÁPISNICA
z XIX. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ňárade konaného
dňa 21. septembra 2016 v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.
2.
3.

Otvorenie zasadnutia
Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Prerokovanie evidovaných žiadostí o nájomné byty a posúdenie predložených
žiadostí
4. Rôzne
5. Záver

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
Rokovanie OZ v Ňárade otvoril a viedol Jozef Lukács, starosta obce. V úvode privítal
poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných a konštatoval že počet prítomných
poslancov je 5, t. j. obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné ako aj to, že návrh programu
mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený vopred spolu
s pozvánkou na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vrátane relevantných príloh.
Následne bol program rokovania jednohlasne schválený.
2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil Gabrielu Csókaovú. Za overovateľov zápisnice boli určení: Juraj Écsy
a Ing. Alžbeta Feketeová
3. Nájomné byty
a. ) Založenie bytovej schvaľovacej komisie pre posúdenie predložených žiadosti
o pridelenie nájomných bytov
Z poslancov OZ Ňárad bola vytvorená 3 členná bytová komisia pre posúdenie predložených
žiadostí o pridelenie nájomných bytov.
1. Mátyás Sándor, Ing.
2. Juraj Écsy
3. Alžbeta Feketeová, Ing.

b.) Posúdenie predložených žiadostí o pridelenie nájomných bytov
Ku dňu 21.septembra 2016 nasledovní občania predložili písomne žiadostí o pridelenie
nájomných bytov:
1. Katarína Tárkányiová, 930 06 Ňárad, č. 26
2. Norbert Bohumel, 930 06 Ňárad, č. 65
3. Peter Derzsi, 930 06 Ňárad, č. 229
4. Gabriel Szakál a manž. Terézia 930 06 Ňárad, č.234
5. Peter Kocsis a manž. Beáta, 930 06 Ňárad, č.172
6. Peter Peredi a manž. Tímea, 930 06 Ňárad, č. 19
7. Gábor Nagy a manž. Zuzana, 930 06 Ňárad, č. 242
8. Júlia Szabó, 930 06 Ňárad, č. 65

Bytová komisia posúdila prijaté žiadosti, nakoľko všetky žiadosti splnili požadované kritéria,
komisia rozhodla pre žiadateľov prideliť nájomné byty.
4. Rôzne
a.) Návrh VZN č. 2/2016 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrad za
prepravnú službu v obci Ňárad.
b.) Žiadosť Ing. Vojtecha Fekete o kúpu obecného pozemku, na ktorom sú už
postavané budovy žiadateľa.
c.) Zapojenie sa do dotačného Programu Cezhraničná spolupráca Maďarská Republika
- Slovenská republika HUSK ohľadne vybudovania ihriska
d.) Zaregistrovanie prepravnej služby a výške úhrad za prepravnú službu v obci Ňárad
5. Záver
Starosta konštatoval, že všetky programové body dnešného rokovania boli vyčerpané.
Poďakoval prítomným za ich účasť a vyhlásil zasadnutie OZ za ukončené.
Zapisovateľka: Gabariela Csókaová
Jozef Lukács
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Juraj Écsy

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

Ing. Alžbeta Feketeová

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

UZNESENIA
Uznesenie č. 174/19OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ňárad s c h v a ľ u j e program mimoriadneho zasadnutia
OZ s písomnou pozvánkou zo dňa 19.09.2016
Priebeh hlasovania:
Za : 5 poslancov
Proti : 0 poslancov
Zdržal sa : 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 175/19OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ňárade s c h v a ľ u j e založenie trojčlennej schvaľovacej
bytovej komisie pre posúdenie predložených žiadosti o pridelenie nájomných bytov pre
evidovaných žiadateľov ku dňu 21.09.2016.
Meno a priezvisko trojčlennej komisie :
Ing. Mátyás Sándor
Ing. Alžbeta Feketeová
Juraj Écsy
Priebeh hlasovania:
Za : 5 poslancov
Proti : 0 poslancov
Zdržal sa : 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č. 176/19OZ/2016

Bytová komisia schvaľuje nasledovné žiadosti o pridelenie nájomných bytov ku dňu
21.09.2016 pre žiadateľov
1. Katarína Tárkányiová, 930 06 Ňárad 26
2. Norbert Bohumel, 930 06 Ňárad 65
3. Peter Derzsi, 930 06 Ňárad 229
4. Gabriel Szakál a manž. Terézia 930 06 Ňárad 234
5. Peter Kocsis a manž. Beáta, 930 06 Ňárad 172
6. Peter Peredi a manž. Tímea, 930 06 Ňárad 19
7. Gábor Nagy a manž. Zuzana, 930 06 Ňárad 242
8. Júlia Szabó, 930 06 Ňárad 65

Uznesenie č. 177/19OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ňárade s c h v a ľ u j e VZN č. 2/2016 o poskytovaní sociálnej
služby, o spôsobe a výške úhrad za prepravnú službu v obci Ňárad vrátane uzavretie
Nájomnej zmluvy pre motorové vozidlo na dobu od 21.09.2016 do uskutočnenia nákupu
motorového vozidla maximálne však do konca roka 2017. Motorové vozidlo bude
používaná na prepravu zdravotne postihnutých občanov odkázaných na individuálnu
dopravu.
Priebeh hlasovania:
Za : 4 poslancov
Proti : 1 poslancov ( Izabela Bábicsová)
Zdržal sa : 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 178/19OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Ňárade s c h v a ľ u j e so zaregistrovaním prepravnej služby a výške
úhrad za prepravnú službu v obci Ňárad.
Priebeh hlasovania:
Za : 4 poslancov
Proti : 1 poslancov ( Bábicsová Izabela )
Zdržal sa : 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 179/19OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Ňárade s c h v a ľ u j e odpredaj obecného pozemku (po prevedení
Geometrického plánu č. 188/2016 vypracovaného firmou LULO Ing. Rácz Ľubomír, Sándora
Petőfiho 4630/29 Dunajská Streda, na katastrálnom odboru Okresného úradu Dunajská Streda
) pre žiadateľa Ing. Vojtech Fekete Ňárad 197 a manželke Ing. Alžbeta Feketeová, v k. ú
. Ňárad pozemok parc. č. 352/3 zastavaná plocha vo výmere 23 m2, pozemok - záhrada
parc. č. 352/12 vo výmere 12 m2, pozemok –zastavaná plocha vo výmere 31 m2, pozemok
– záhrada parc. č. 352/2 vo výmere 191 m2 za cenu 5,- € /m2 a to súlade s ust. § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení. Celkom 257 m2. Uvedené parcely sú
vyčlenené z parcely č. 353/3 registra „ E“ vedené na LV č. 349.
Priebeh hlasovania:
Za : 5 poslancov
Proti : 0 poslancov
Zdržal sa : 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 180/19OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ňárade schvaľuje zapojenie sa do dotačného Programu Cezhraničná
spolupráca Maďarská Republika - Slovenská republika HUSK ohľadne vybudovania ihriska
v k. ú. Ňárad na pozemku parc. č. 70. Celková cena projektu cca. 35 000 - 40 000,- €. Termín
na podanie žiadosti je 30.10.2016. Do programu sa zapojí 12 obcí a 1 mesto. Podanie žiadosti
sa realizuje spoluprácou MAS-Podunajsko o. z. .
Priebeh hlasovania:
Za : 5 poslancov
Proti : 0 poslancov
Zdržal sa : 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 181/19OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Ňárade s c h v a ľ u j e rozšírenie verejného osvetlenia smerom
na cintorín a v miestnom cintoríne.
Priebeh hlasovania:
Za : 5 poslancov
Proti : 0 poslancov
Zdržal sa : 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.

