
 

U z n e s e n i e 

Z 2. Zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2022 

 

UZNESENÍM č. 6 

 

A/     beria ne vedomie 

Informatívnu správu starostu obce o plnení úloh a uznesení a interpelácií poslancov 

 

UZNESENÍM č. 7 

A/     schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Martovce č. 1/2022 starostlivosť o verejnú zeleň 

a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. 

 

 

UZNESENÍM č. 8 

A/     schvaľuje 

Záväzné nariadenie obce Martovce o organizácii miestneho referenda č.  2/2022 

 

 

UZNESENÍM č. 9 

A/     schvaľuje 

Záväzné nariadenie obce Martovce č. 3/2022 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané 

Obecným úradom v Martovciach. 

 

 

UZNESENÍM č. 10 

A/     schvaľuje 

Záväzné nariadenie č. 4/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území obce Martovce 



 

UZNESENÍM č. 11 

A/     schvaľuje 

Záväzne nariadenie č. 5/2022, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce 

Martovce. 

 

UZNESENÍM č. 12 

A/     schvaľuje 

Záväzné nariadenie č. 6/2022 o dani z nehnuteľnosti, o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

a o miestnej dani za psa od roku 2023. 

 

UZNESENÍM č. 13 

A/     schvaľuje 

Záväzné nariadenie č. 7/2022 o  miestnych daniach a miestnom poplatku. 

 

 

UZNESENÍM č. 14 

A/     schvaľuje 

Záväzne nariadenie č. 8/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

na dieťa materskej školy, dieťaťa a žiaka školského zariadenia. 

 

 

UZNESENÍM č. 15 

A/     schvaľuje 

Rozpočet obce Martovce na roky 2023- 2025 

 

UZNESENÍM č. 16 

A/     schvaľuje 

Zmenu rozpočtu obce Martovce na rok 2023 



 

UZNESENÍM č. 17 

 

A/     schvaľuje  

 Odpredaj novovytvorenej parcely registra „C KN “ p. č. 6377/1  o výmere  54  m2, 
zastavaná plocha a nádvorie , vytvorenej z časti pôvodných parciel registra „C KN“ p. č. 

6377 o výmere  67 m2, zastavaná plocha a nádvorie, ved. na LV č. 1756  v k.ú. Martovce  

vo vlastníctve obce Martovce v podiele 1/1 k celku, zameraný  geometrickým plánom 
na oddelenie parc. č. 6377/1-2 , číslo plánu :  54833370-1/2022 zo dňa 09.09.2022  
vyhotoveného  KT-Geo s.r.o., Hroznová 2604/13, Hurbanovo – Bohatá, 947 03, IČO: 
54 833 370, úradne overený Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor dňa 
28.09.2022 pod č. G1-1001/2022 - pre  Klaudia Pasztorek Kocsis, rod. Kocsis, nar.: XXX, 
trvale bytom 947 01  Martovce č. 84  za cenu 3,32 €/m2, spolu: 179,28 € (slovom : 
Jedenstosedemdesiatdevät eur a dvadsaťosem centov)  . 

 

 

UZNESENÍM č. 18 

 

A/     schvaľuje  

Odpredaj novovytvorenej parcely registra „C KN “ p. č. 5857/9  o výmere  1001  m2, 
ostatná plocha , vytvorenej z časti pôvodných parciel registra „C KN“ p. č. 5857/1 o 

výmere  42975 m2, trvale trávne porasty, ved. na LV č. 1756  v k.ú. Martovce  vo 

vlastníctve obce Martovce v podiele 1/1 k celku, zameraný  geometrickým plánom na 
oddelenie parc. č. 5857/7-10 , číslo plánu :  35974672-467/2022 zo dňa 21.9.2022  
vyhotoveného  MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, Komárno, 945 01, IČO: 35974672, 
úradne overený Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor dňa 28.11.2022 pod 
č. G1-1226/2022 - pre  Ing. Peter Rabiansky , Dlhá nad Oravou 274 a Ing. Katarína 
Rabianska, Imeľ , Malá 330/43  za cenu 7,00 €/m2, spolu: 7.007,00 € (slovom : 
Sedemtisíc sedem eur)  . 

 

 

UZNESENÍM č. 19 

 

A/     neschvaľuje  

Odpredaj pozemku pre Mgr. Holocsy Viktor, bytom Komárno, č.p. 5805/2 s rozlohou 931 

m2 na výstavbu rodinného domu s pomerom hlasovania za: 4, proti: 3, z čoho vyplýva, že  

nebola splnená podmienka osobitného zreteľa. 



UZNESENÍM č. 20 

A/     neschvaľuje  

Odpredaj pozemku, parcela reg.“C“, č.: 6377, nakoľko odpredaj parcely bol odsúhlasený pre 

Klaudiu Pasztorek Kocsis. 

 

UZNESENÍM č. 21 

A/     neschvaľuje  

Prenájom pozemku, parcela reg.“C“, č.: 5869, nakoľko uvedená parcela je v podnájme inej 

osoby.  

 

UZNESENÍM č. 22 

A/     schvaľuje  

Prenájom pozemku, parcela reg.“C“, č.: 6411, pre Jána Harisa, bytom Martovce č. 149 , na 

10 rokov za účelom uskladnenia poľnohospodárskych strojov. 

 

UZNESENÍM č. 23 

A/     schvaľuje  

         Odpredaj pozemku, parcela reg.“C“, č.: 567/4, na účel užívania  
         nehnuteľnosti    majetku obce. 

Odpredaj parcely registra „C KN “ p. č. 567/4  o výmere  1001  m2, orná pôda , ved. na 
LV č. 518  v k.ú. Martovce  vo vlastníctve obce Martovce v podiele 2/10, t.j. 144 m2  - 
pre  Ján Jóba, nar.: XXX, bytom 947 01  Martovce č. 72  za cenu 3,32  €/m2, spolu:  
478,08  € (slovom : Štyristosedemdesiatosem eur a osem eurocentov )  . 

 

 

UZNESENÍM č. 24 

A/     schvaľuje  

Nové tarify pre finančné pásma v zariadení školského stravovania v Martovciach. 

 

 

 


