
U z n e s e n i e
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Martovce

ktoré sa konalo dňa 29.10.2014 

Uznesenie č. 17/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

      - predaj pozemku v obci: Jedná sa o pozemok zameraný geometrickým plánom č. 44538359-
135/2014, novovytvorená parcela č. 335/3 vytvorená z parcely č. 335/2,parcela registra „C“, 
zastavaná plocha, o výmere 109 m2, 

– pre  Ing. Petrášovú Amáliu. pre: Ing. Amáliu Petrášovú, rod. Seemannovú, nar. 06.06.1960, 
r.č. 605006/7204, bytom Martovce 257, PSČ: Hurbanovo 94701, štátna občianka SR,

– za dohodnutú kúpnu cenu 3,32 EUR/m2, t.j. za kúpnu cenu 361,88 EUR, slovom: 
Tristošesťdesiatjeden eur osemdesiatosem eurocentov

Uznesenie č. 18/2014

 Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 Upozornenie prokurátora Pd 124/14/4401-3 zo dňa 26. septembra 2014 ako aj správu starostu 
a prijíma príslušné opatrenia v nasledovnom rozsahu:

A)

1. Zastupiteľstvo obce Martovce Upozornenie prokurátora Pd 124/14/4401-3 zo dňa 26. septembra
2014 prerokovalo a uznesením č. 18 mu vyhovuje.

2.  V  zmysle  vášho  listu,  boli  prijaté  nasledujúce  opatrenia  na  odstránenie  nedostatkov,  podľa
jednotlivých bodov upozornenia:

a/  Na  začiatku  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  prebehne  vždy hlasovanie  o  jej  programe  a  o
prípadných zmenách programu. Dodržiavanie bude kontrolovať na jednotlivých zasadnutiach hlavný
kontrolór obce.

b/ Pri prijímaní budú dôsledne uplatňované ust. § 6 ods. 1 a 2 zákona o obecnom zriadení a dodržané
návrhy prokuratúry,  ohľadne preberania kogentných ustanovení zákonov, jasnosti  a zrozumiteľnosti
textu, atd.  Na návrhoch VZN ako aj na schválených VZN budú vyznačené údaje o zverejnení v súlade
so  zákonnými  požiadavkami,  na  základe  ktorých  bude  možné  posúdenie  dodržanie  zákonom
predpísaných procesných lehôt. Dodržiavanie bude kontrolované zamestnancami obce.

c/ V nadväznosti na jednotlivé kontrolované VZN budú prijaté nasledujúce konkrétne opatrenia:

VZN č. 9/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Prokuratúrou  navrhnuté  zmeny,  návrhy a  odstránenie  nedostatkov  bude  zapracované  resp.
zrušené  novelizáciou  všeobecne  záväzného  nariadenia.  Novelizácia  bude  prijatá  do  konca
2014. 



VZN č. 8/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

Prokuratúrou  navrhnuté  zmeny,  návrhy a  odstránenie  nedostatkov  bude  zapracované  resp.
zrušené  novelizáciou  všeobecne  záväzného  nariadenia.  Novelizácia  bude  prijatá  do  konca
2014.

VZN č. 7/2013 o dani z nehnuteľnosti na území obce Martovce

Prokuratúrou  navrhnuté  zmeny,  návrhy a  odstránenie  nedostatkov  bude  zapracované  resp.
zrušené  novelizáciou  všeobecne  záväzného  nariadenia.  Novelizácia  bude  prijatá  v prvom
polroku 2015.

VZN č. 4/2014 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Martovce 

Vytknutý nedostatok bude odstránený bezodkladne a v budúcnosti  budú dodržiavané lehoty
nadobudnutia účinnosti VZN dôkladnejšie.

VZN č. 2/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

Vytknutý nedostatok bude odstránený bezodkladne a v budúcnosti  budú dodržiavané lehoty
nadobudnutia účinnosti VZN dôkladnejšie.

VZN č. 6/2013 o Prevádzkovom poriadku pre pohrebiská na území obce Martovce 

Prokuratúrou  navrhnuté  zmeny,  návrhy a  odstránenie  nedostatkov  bude  zapracované  resp.
zrušené  novelizáciou  všeobecne  záväzného  nariadenia.  Novelizácia  bude  prijatá  v prvom
polroku 2015.

VZN  č.  3/2013  o určení  výšky  dotácie  na  prevádzku  a mzdy  na  dieťa  materskej  školy,  žiaka
v školského klubu detí a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Martovce na rok 2013  

Prokuratúrou  navrhnuté  zmeny,  návrhy a  odstránenie  nedostatkov  bude  zapracované  resp.
zrušené novou úpravou všeobecne záväzného nariadenia. Nová úprava bude prijatá v prvom
polroku 2015.

VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Martovce

Prokuratúrou  navrhnuté  zmeny,  návrhy a  odstránenie  nedostatkov  bude  zapracované  resp.
zrušené  novelizáciou  všeobecne  záväzného  nariadenia.  Novelizácia  bude  prijatá  v prvom
polroku 2015.

B) 

1/ Dňa 20.10.2014 bola zvolaná pracovná porada zamestnancov obce na prejednanie Upozornenia
prokurátora  Pd 124/14/4401-3,  pričom zamestnanci  obecného úradu boli  podrobne  informovaní  o
obsahu upozornenia.

2/  Previerkou  zistené  nedostatky  budú  odstránené,  predovšetkým  na  úseku  ohlasovaní  drobných
stavieb,  v súlade  s upozornením prokurátora.  Na  dodržanie  týchto  podmienok  dohliadne  príslušný
zamestnanec obecného úradu.



Uznesenie č. 19/2014

Obecné zastupiteľstvo

1/  berie na vedomie Protest prokurátora Pd 123/2014/4401-3, a protestu v plnom rozsahu vyhovuje.

2/   zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č.  10/2013 o zrušení všeobecne záväzných
nariadení č. 1/2005 o zásadách kontrolnej činnosti v podmienkach obecnej samosprávy obce
Martovce, 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 č. 2/2011 o vymedzení
miest na vylepovanie volebných plagátov.

Uznesenie č. 20/2014

Obecné zastupiteľstvo

1/  berie na vedomie Protest prokurátora Pd 121/2014/4401-3, a protestu v plnom rozsahu vyhovuje.

2/  zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2013 o úhradách za poskytované služby a
úkony vykonávané obcou Martovce a za prenájom priestorov budov a prenájom zariadení. 

Uznesenie č. 21/2014

Obecné zastupiteľstvo

1/ berie na vedomie Protest prokurátora Pd 120/2014/4401-3, a protestu v plnom rozsahu vyhovuje.

2/ Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
–  BD  6  b.j.  a o úplnom  znení  všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  5/2008  o nakladaní
s nájomnými bytmi  pre  občanov –  na BD 6 b.j.  bude zrušené v termíne  do  31.12.2014,
v lehote podľa §25 ods. 3 zákona o prokuratúre.

Uznesenie č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo

1/ berie na vedomie Protest prokurátora Pd 122/2014/4401-3, a protestu v plnom rozsahu vyhovuje.

2/  zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č.  2/2013 o poskytovaní jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom obce Martovce. 




