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Z á p i s n i c a     č. 6/2019 
 

 

     Napísaná dňa 15.12.2019 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 

v zasadačke Obecného úradu v Zubáku o 17,00 hod. 

 

P r í t o m n í :  podľa prezenčnej listiny počtom 6 poslancov 

 

P r o g r a m  :  

 

-  Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia      

-  Návrh inventarizačnej komisie  

-  Schválenie plánu činnosti komisií pri OZ 

-  Schválenie VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom       

    poplatku za komunálne odpady 

-  Schválenie VZN č. 5/2019 o obecných poplatkoch 

-  Schválenie rozpočtu obce na rok 2020 

-  Rôzne 

-  Zámer odpredaja nehnuteľného majetku obce  

-  Záver 

 

          Starosta obce – p. Pavol Gelo otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva, kde 

konštatoval, že OZ v Zubáku bolo vopred verejne i písomne zvolané, z počtu 7 poslancov je  

prítomných 6 poslancovi.  Obecné zastupiteľstvo je v zmysle  Zák.č.369/90 Zb. uznášania 

schopné. Písaním zápisnice poveril Tibora Zuzíka – zástupcu starostu obce.    

-     za overovateľov zápisnice poveril:  Bc. Andreu Sedláčkovú a Mgr. Ivanu Valachovú                                                                

 

k bodu č.1 

 

     Starosta obce p. Pavol Gelo predniesol plnenie uznesení z minulého zastupiteľstva, kde 

konštatoval, že  úlohy z posledného zasadnutia boli splnené a ostatné budú plnené do konca 

roka 2019. 

  

k bodu č. 2      

 

      Návrh inventarizačnej komisie .  Starosta obce predniesol návrh inventarizačnej komisie.  

 

Uznesenie č. 20/2019 

 

     Poslanci OZ 5 hlasmi schválili návrh inventarizačnej komisie.  

Pre obec : predseda komisie: Ing. Peter Kanderka 

                  členovia komisie: Tibor Zuzík, Vladimír Dubový  

ZŠ s MŠ : Ing. Iveta Krchňavá, Bc. Andrea Sedláčková 

Termín: do 15.01.2020 

 

k bodu č. 3     Plány činnosti komisií pri OZ a hl. kontrolóra obce 

 

Uznesenie č. 21/2019 

  

    Poslanci OZ 6 hlasmi schvaľujú plány komisií pri OZ a plán hlavného kontrolóra obce.  
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k bodu č. 4     Schválenie VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za     

                       komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Uznesenie č. 22/2019 

 

     Poslanci OZ schválili 6 hlasmi VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

k bodu č. 5      Schválenie VZN č. 5/2019 o obecných poplatkoch 

 

Uznesenie č. 23/2019 

 

     Poslanci OZ 6 hlasmi schválili VZN č. 5/2019 o obecných poplatkoch 

 

 

k bodu č. 6    Schválenie rozpočtu obce na r. 2020 

 

Uznesenie č. 24/2019 

 

     Poslanci OZ 6 hlasmi schválili rozpočet obce na rok 2020. 

 

k bodu č. 7    Zámer odpredaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného             

                      zreteľa .  

 

Žiadatelia : 

a) Peter Martiš, Zubák č. 75; 

 Obec Zubák má zámer pozemok na LV č. 1242, parc. č. KN C 438, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 258,66 m2 odpredať v celkovej cene 258,66 € (1 € za l m2) 

b) Miroslav Zuzík, Zubák č. 409; 

Obec Zubák má zámer pozemok na LV č. 981, parc. č. KN C 316/1, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 294 m2 odpredať v celkovej cene 352,80 € (1,20 € za 1 m2) 

c) Kamil Babača, Zubák č. 47; 

Obec Zubák má zámer pozemok na LV č. 2066 parc.č. KN C 3546/1, trvalý trávny 

porast o výmere 995 m2 odpredať v celkovej cene 248,75 € (0,25 € za l m2). 

 

Uznesenie č. 25/2019 

 

     Poslanci OZ 3/5 väčšinou všetkých poslancov schválili odpredaj pozemku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Petra Martiša, bytom Zubák 75. Pozemok na LV č. 

1242, parc. č. KN C 438, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 258,66 m2 sa odpredá 

v celkovej cene 258,66 € (1 € za l m2). 

Mgr. Valachová I. sa zdržala hlasovania. 

 

Uznesenie č. 26/2019 

 

     Poslanci OZ 3/5 väčšinou všetkých poslancov schválili odpredaj pozemku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Miroslava Zuzíka, bytom Zubák 75. 
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Pozemok na LV č. 981, parc. č. KN C 316/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 294 m2 

sa odpredá  v celkovej cene 352,80 € (1,20 € za 1 m2). 

     Mgr. Valachová I. sa zdržala hlasovania. 

 

 

Uznesenie č. 27/2019 

 

     Poslanci OZ neschválili 3/5 väčšinou všetkých poslancov odpredaj pozemku -pozemok na 

LV č. 2066 parc.č. KN C 3546/1, trvalý trávny porast o výmere 995 m2 za cenu 248,75 € (0,25 

€ za 1 m2) z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Kamila Babaču, Zubák č. 47.   

4 poslanci hlasovali za odpredaj: Ing. Kanderka P., Bc. Andrea Sedláčková, Tibor Zuzík, 

Jozef Janček, 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Mgr. Valachová I.) 1 poslanec nehlasoval 

(Babača S.) 

 

 

 

    Nakoľko program OZ bol vyčerpaný a zo strany poslancov nebolo viac pripomienok 

a dotazov v diskusii, starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Zapísal: Tibor Zuzík, zástupca starostu 

 

Overovatelia zápisnice :  Bc. Andrea Sedláčková           ........................................ 

 

                                        Mgr. Ivana Valachová             ........................................     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Pavol Gelo 

                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hodnotenie plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2019 
 

 

 

 

Uznesenie č. 20/2019     

 

     Poslanci OZ 5 hlasmi schválili návrh inventarizačnej komisie.  

Pre obec : predseda komisie: Ing. Peter Kanderka 

                  členovia komisie: Tibor Zuzík, Vladimír Dubový  

ZŠ s MŠ : Ing. Iveta Krchňavá, Bc. Andrea Sedláčková 

Termín: do 15.01.2020 

                Inventarizácia sa uskutoční v mesiaci január 2020. 

 

 

Uznesenie č. 21/2019      

 

     Poslanci OZ 6 hlasmi schvaľujú plány komisií pri OZ a plán hlavného kontrolóra obce.  

                Úloha z uznesenia nevyplynula. 

       

 

 Uznesenie č. 22/2019 

 

           Poslanci OZ schválili 6 hlasmi VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

               Uznesenie sa bude plniť v r. 2020. 

      

 

Uznesenie č. 23/2019 

 

     Poslanci OZ 6 hlasmi schválili VZN č. 5/2019 o obecných poplatkoch 

              Uznesenie sa bude plniť v r. 2020. 

      

 

Uznesenie č. 24/2019 

 

       Poslanci OZ 6 hlasmi schválili rozpočet obce na rok 2020. 

               Uznesenie sa bude plniť v r. 2020. 

 

Uznesenie č. 25/2019 

 

     Poslanci OZ 3/5 väčšinou všetkých poslancov schválili odpredaj pozemku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Petra Martiša, bytom Zubák 75. Pozemok na LV č. 

1242, parc. č. KN C 438, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 258,66 m2 sa odpredá 

v celkovej cene 258,66 € (1 € za l m2). 

Mgr. Valachová I. sa zdržala hlasovania. 

 



Uznesenie č. 26/2019 

 

     Poslanci OZ 3/5 väčšinou všetkých poslancov schválili odpredaj pozemku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Miroslava Zuzíka, bytom Zubák 75. 

Pozemok na LV č. 981, parc. č. KN C 316/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 294 m2 

sa odpredá  v celkovej cene 352,80 € (1,20 € za 1 m2). 

     Mgr. Valachová I. sa zdržala hlasovania. 

 

 

Uznesenie č. 27/2019 

 

     Poslanci OZ neschválili 3/5 väčšinou všetkých poslancov odpredaj pozemku -pozemok na 

LV č. 2066 parc.č. KN C 3546/1, trvalý trávny porast o výmere 995 m2 za cenu 248,75 € (0,25 

€ za 1 m2) z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Kamila Babaču, Zubák č. 47.   

4 poslanci hlasovali za odpredaj: Ing. Kanderka P., Bc. Andrea Sedláčková, Tibor Zuzík, 

Jozef Janček, 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Mgr. Valachová I.) 1 poslanec nehlasoval 

(Babača S.) 

 

 


