Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.09.2022
Prítomní: JUDr. Jozef Gálus, Piatrik Ján, Juračová Martina, Kršiak Pavol, Bc. Ing. Hríbiková
Elena, ospravedlnený Ján Čerba
Hlasovanie: za / proti
1. Otvorenie: starosta obce JUDr. Gálus privítal prítomných na zasadnutí, oboznámil
s programom a dal hlasovať. OZ Schválilo program zastupiteľstva 4/0
2. Voľba návrhovej komisie: Bc.Ing.Hríbiková, Juračová, Piatrik
Zapisovateľ: starosta
Overovatelia zápisnice: Ján Piatrik, Kršiak Pavol
Hlasovanie 3/0
3. Doplnenie programu obecného zastupiteľstva – Prejednanie bankového úveru na
projekt Materskej školy. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie úveru na dve
časti 69.144,00 Eur nenávratný finančný príspevok z PPA a 22.687,20 Eur úver z Prima
banka, splatný od 01.01.2023. OZ schvaľuje.
4. Kontrola plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ – HK predniesol správu
ohľadom povinností, ktoré mali byť splnené. OZ berie na vedomie.
5. Plnenie rozpočtu k 31.08.2022, ktorú predniesol HK. OZ berie na vedomie.
6. Interpelácia a rôzne – schválil sa predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Obce Hontianske Trsťany, nachádzajúci
sa v k.ú. Hontianske Trsťany, okres Levice, parcela registra „C“ č. 2426/17 o výmere
920 m2, druh Ostatné plochy, podľa predloženého geometrického plánu č.41/2021,
overeného dňa 09.08.2021 pod číslom 762/2021, v prospech Marián Samotný,
rodený Samotný, trvale bytom Hontianske Trsťany č.121, do osobného vlastníctva, vo
výške kúpnej ceny 1,0 Eur/m2, celkom 920 Eur.
7. Schválil sa predaj pozemku Klimentovi Silvesterovi, parc.č. 2426/18 o výmere 204 m2,
parc. č. 2426/19 o výmere 22 m2 a parc. č. 2426/21 o výmere 12 m2, parc. č.
2426/20 o výmere 6 m2, kde bol predložený znalecký posudok a suma bola vyčíslená
na 840 Eur.
Bolo predložené Memorandum o spolupráci medzi obcou Hontianske Trsťany a NGO
EYE OPENER, o.z., Hontianske Trsťany 154, ktoré nebolo schválené.
8. Záver. Starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

