Zápisnica a uznesenie
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári
zo dňa 2. augusta 2016
Prítomní :
starosta obce :

Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :

Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová,
Miroslav Čeman
Eva Fojtíková

Kontrolórka obce:

Mgr. Erika Kajbová

Hostia:
Neprítomní poslanci :

Bc. Marian Martinský
Haško Marian

Program rokovania
1. OTVORENIE A OBOZNÁMENIE S PROGRAMOM
2.

VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

3. KONTROLA UZNESENIA
4. PREROKOVANIE ŽIADOSTI O ODKÚPENIE ČASTI POZEMKU VO VLASTNÍCTVE OBCE PRE P. UFRLU
BYTOM TUHÁR Č. 175
5. SCHVAĽOVANIE ODKÚPENIA POZEMKOV DO VLASTNÍCTVA OBCE POD MIESTNOU KOMUNIKÁCIOU
V HORNOM KONCI
NÁVRH ASFALTOVANIA ČASTI NÁMESTIA

6.
7. RÔZNE
8. ZÁVER

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania a oboznámenie s programom
Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov.
Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 3 poslanci OZ. Oboznámil prítomných
s programom a do bodu rôzne navrhol ďalšie body rokovania
Uznesením č. 62/2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 2.8.2016
Schvaľuje
-

program zastupiteľstva podľa pozvánky

Hlasovanie /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice OZ boli navrhnutí poslanci: Eva Fojtíková a Miroslav Čeman
Uznesením č. 63/2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 2.8.2016
Schvaľuje
-

overovateľov zápisnice poslancov Evu Fojtíkovú a Miroslav Čeman

Hlasovanie /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 3 – Kontrola uznesení
Starosta a obecné zastupiteľstvo boli spoločne prebrali uznesenia z minulého zastupiteľstva
a konštatovali, že body boli splnené prípadne presunuté na ďalšie zastupiteľstvá.
Uznesením č. 64/2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 2.8.2016
Berie na vedomie
-

Správu o plnení uznesení

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 4 –Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce pre p. Ufrlu
Tuhár č. 175 - zámer
Starosta prečítal žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce, ktorý sa nachádza vedľa
rodinného domu v Tuhári č. 175. Obec túto parcelu v budúcnosti neplánuje užívať, preto navrhuje túto
geometricky zameranú časť parcely na základe § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov predať.
Uznesením č. 65/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 2.8.2016

schvaľuje
-

Zámer predaja časti pozemku vo vlastníctve obce po zameraní GP záujemcom o kúpu a
vyčíslení celkovej veľkosti oddelenej parcely

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.5 – schvaľovanie odkúpenia pozemkov do vlastníctva obce pod miestnou
komunikáciou v hornom konci
-

Starosta oboznámil poslancov OZ so zámerom odkupovania pozemkov pod miestnou
komunikáciou v hornom konci od známych vlastníkov, ktorých mená prečítal a informoval
zastupiteľstvo o veľkosti kupovaných parciel. Postupne oslovuje vlastníkov parciel pod
komunikáciou a vysvetľuje im, že je to pôda pod plochou asfaltu a že je vo verejnom záujem
občanou tieto pozemky vysporiadať. Kúpna cena za 1m2 pozemku pod komunikáciou bola
stanovená na predchádzajúcich zastupiteľstvách a to 0,20 eur. Konštatuje, že tieto parcely sú
veľmi rozdrobené a veľkosti podielov sa pohybujú najmenšie cca 0,3 m2 až do 70 m2 v „E“
stave. Vypracovanie kúpnej zmluvy a zápis na kataster je na náklady obce.
Uznesením č. 66/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 2.8.2016

-

Schvaľuje
Kúpu pozemkov pod miestnou komunikáciou za cenu 0,20 eur za 1 m2
Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.6 –Návrh asfaltovania časti námestia
Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo so zámerom obecného úradu asfaltovať časť námestia
medzi hotovými časťami na námestí. Je to cca 140 m2 a bola by plnohodnotne urobená časť centra

obce. Starosta navrhuje zistiť cenu asfaltovania a predloží na budúcom zastupiteľstve orientačné
náklady na asfaltovanie.
Uznesením č. 67 /2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 2.8.2016

Schvaľuje
-

Zámer asfaltovať časť námestia po predložení orientačnej cenovej ponuky
a následného obstarávania

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 7 -Rôzne
Starosta predložil úpravu rozpočtu na schválenie, ktorá sa robí pravidelne v prípade úpravy
rozpočtu.
Uznesením č. 68/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 2.8.2016
Schvaľuje
-

Úpravu predloženého rozpočtu príjmov a výdavkov účtovníčkou obecného úradu

Hlasovanie: /za 3 , proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Záver:

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí OZ a
rokovanie ukončil
V Tuhári, 5. august 2016
Zapísal: Bc. Peter Čeman

––––––––––––––––
Miroslav Čeman
overovateľ

–––––––––––––
Eva Fojtíková
overovateľ

–––––––––––––
Bc. Peter Čeman
Starosta

