Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Martovce
ktoré sa konalo dňa 24.06.2013

Uznesenie č. 12/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A) s c h v a ľ u j e : Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie prebytku v sume 3739,40 EUR, zisteného
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov nasledovne:
1. Tvorba rezervného fondu – 373,94 EUR
2. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – 3365,46 EUR
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na financovanie
kapitálových výdavkov v roku 2013
Obec Martovce v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, §16 ods. 3 dáva účtovnú závierku overiť auditorom.
B) Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra k Záverečnému ôčtu obce Martovce rok 2012
Uznesenie č. 13/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A) Vyhovuje
Upozorneniu prokurátora Pd 103/13-3 zo dňa 17. mája 2013
B) Žiada starostu obce
1. Zabezpečiť vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva ako aj riadnu dokumentáciu (zapisovanie) v
intenciách upozornenia prokuratúry.
2. Zabezpečiť riadny schvaľovací proces prijímania a zrušenia VZN obce v intenciách upozornenia
prokuratúry, dbať zvýšenú pozornosť pritom na:
- spracovanie návrhu a včasné vyvesenie (zápisnice o zasadnutí obecného zastupiteľstva musí
obsahovať prípade každej VZN dátum vyvesenia a zvesenia);
- vyhodnotenie pripomienok a včasné informovanie poslancov predom;
- presné a určité zaradenie do pozvánok na rokovanie obecného zastupiteľstva v rámci
oddeleného programového bodu pre každé VZN;
- zavedenie oddeleného číslovania od uznesení obecného zastupiteľstva vo formáte
obsahujúci aktuálny rok prijatia VZN, vo formáte XX/20XX;

- dôkladná dokumentácia v zápisniciach procesu rokovania obecného zastupiteľstva o prijatí
VZN,
- riadne schválenie a následné uverejnenie VZN na úradnej tabuli obce.
C) Poveruje starostu obce
1. Zabezpečiť vypracovanie všeobecne záväzné nariadenie na hromadné zrušenie VZN č. 2/2011 o
vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov, VZN č. 3/2009 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území obce
Martovce a VZN č. 1/2005 o zásadách kontrolnej činnosti v podmienkach obecnej samosprávy obce
Martovce na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
2. Zabezpečiť vypracovanie novelizácií všeobecne záväzný nariadení VZN č. 1/2012 o dani z
nehnuteľnosti a podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Martovce na
kalendárny rok 2013 a VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v
intenciách upozornenia prokuratúry do termínu október 2013.
3. Zabezpečiť vypracovanie novelizácie všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 5/2008 o nakladaní s
nájomnými bytmi pre občanov - BD 6. b.j. v intenciách upozornenia prokuratúry do nasledujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Zabezpečiť vypracovanie novelizácie všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 3/2007 o
prevádzkovom poriadku pre pohrebiská na území obce Martovce v intenciách upozornenia
prokuratúry do konca roka 2013.
5. Zabezpečiť vypracovanie novelizácie všeobecne záväzného nariadenia VZN o vyhlásení záväzných
častí územného plánu obce Martovce v intenciách upozornenia prokuratúry do I. kvartálu 2014.
6. Zabezpečiť vypracovanie v otázke obligatórnych všeobecne záväzných nariadení ich zoznamu s
návrhom na časový harmonogram ich prijatia s konečným termínom prijatia stanoveným na I. kvartál
2014 na nasledujúce zasadnutia obecného zastupiteľstva.
D) Žiada hlavného kontrolóra obce
Aby dbal na včasné schvaľovanie, na riadny proces schválenia a na riadne zapisovanie plánu
kontrolnej činnosti na jednotlivé polročné intervaly.

Uznesenie č. 14/2013
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e n a v e d o m i e : Upozornenie prokurátora Pd 104/13-3 ako aj správu starostu o
prijatých opatreniach.
Uznesenie č. 15/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A) V y h o v u j e :. Protestu prokurátora Pd 100/13-3 zo dňa 15.mája 2013 v plnom rozsahu.
B) Z r u š u j e : Všeobecne záväzné nariadenie obce Martovce č. 6/2008 o udržiavaní čistoty
a verejného poriadku v obci Martovce

Uznesenie č. 16/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A) V y h o v u j e :. Protestu prokurátora Pd 101/13-3 zo dňa 15.mája 2013 v plnom rozsahu.
B) Z r u š u j e : Všeobecne záväzné nariadenie obce Martovce č. 4/2007 o chove zvierat na
území obce Martovce.

Uznesenie č. 17/2013
Obecné zastupiteľstvo v Martovciach
A.

schvaľuje
Odpredaj pozemku :

Podľa geometrického plánu č. 27/2013 úradne overeného správou katastra v Komárne
pod. č . 315/13 dňa 30.05.2013:
parcelu č. 335/2, vytvorený z parcely č. 335 – parcela registra „C“ - zastavaná plocha, o výmere 67 m2 ,
pre :Ján Balla, rod. Balla, nar.: 07.08.1967, bytom Martovce 140, PSČ: 947 01, štátny
občan SR a manž. Sylvia Ballová, rod. Hegedűšová, nar.: 21.07.1978, bytom Martovce 140,
PSČ: 94701, štátna občianka SR
za dohodnutú kúpnu cenu 3,32 €/ m2 t.j. za kúpnu cenu 222,44 €, slovom: Dvestodvadsaťdva eur a štyridsaťštyri eurocentov.
Odôvodnenie: Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Uznesenie č. 18/2013
Obecné zastupiteľstvo v Martovciach
schvaľuje
Udelenie ceny :

Čestný občan obce Martovce pre :

Lajos Jóba

Uznesenie č. 19/2013
Obecné zastupiteľstvo v Martovciach
schvaľuje
Udelenie ceny :

Cena obce Martovce pre:

Szabó Erzsébet, szül. Ipóth

Uznesenie č. 20/2013
Obecné zastupiteľstvo v Martovciach
berie na

vedomie

Udelenie ceny starostu pre:

Pavola Sedliaka.

