Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné

Uznesenie č. 2/20012015

A/ OZ schvaľuje:
1. program II. zasadnutia s pripomienkou
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015
3. úpravy rozpočtu obce za obdobie I-XI.2014 a I-XII. 2014
4. aby komisia verejného záujmu mala 4 členov v zložení poslancov obecného zastupiteľstva
5. aby finančná komisia, komisia zdravotná, sociálna a bytovej politiky, komisia životného
prostredia a protipovodňových aktivít, poľnohospodárstva a pôdohospodárstva, komisia
stavebných vecí, regionálneho rozvoja, podnikania a cestovného ruchu mali členov
v zložení 5 neposlancov + 2 poslanci
6. komisia školstva, kultúry, športu a spoločenských podujatí mala členov v zložení 8
neposlancov + 2 poslanci
7. aby členovia do jednotlivých komisií boli zvolení verejným hlasovaním
8. sobášiacich z radov poslancov OZ Gabrielu Halászovú, MUDr. Zoltána Borbélya,
doc. Ing. Zoltána Balogha, PhD.
9. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného
zastupiteľstva - neposlancov a odmeňovanie ďalších členov – neposlancov Obce
Tvrdošovce s pripomienkami
10. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Tvrdošovciach s pripomienkami
11. Štatút obce Tvrdošovce s pripomienkami
12. v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
neskorších predpisov vzhľadom na prípad hodný osobitného zreteľa prevod
nehnuteľnosti z vlastníctva obce Tvrdošovce – odpredaj pozemkov v kat. území obce
Tvrdošovce vytvorené geometrickým plánom číslo 174/2014 vyhotoveného Attilom
Bédim, zo dňa 20.06.2014 z pôvodnej E-KN parc.č. 1155/200- ostatné plochy vedenej na
LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce diel č.5 o výmere 65 m2, ktorý diel tvorí
súčasť C-KN parc.č. 8585/1-Zast.plocha a z pôvodnej nehnuteľnosti E-KN
parc.č.8577/500-ost.plochy vedené na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce diel č.6
o výmere 79 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 8585/2-Záhrada pre Zuzanu
Mojzesovú rod. Vanyovú, bytom Tvrdošovce, Nová cesta 30 do jej výlučného vlastníctva
v celosti. Celková výmera odkúpených nehnuteľností činí 144 m2 Predajná cena činí 3,00
eur/m2, spolu: 432,00 eur.
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Menovaná o uvedené nehnuteľnosti sa dlhodobo stará, užíva ich viac ako 10 rokov ako
predzáhradku a záhradu. Pozemky sú oplotené. Nehnuteľnosti sú t.č. pre obec nepotrebné
a inak nevyužiteľné. Všetky výdavky spojené s prevodom hradí kupujúca. Uvedené
uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
13. v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskoršíchpredpisov vzhľadom na prípad hodný osobitného zreteľa prevod nehnuteľnosti
z vlastníctva obce Tvrdošovce – odpredaj pozemkov v kat.území obce Tvrdošovce
vytvorené geometrickým plánom číslo 77/2014 vyhotoveného Róbertom Roskom, zo dňa
8.8.2014 z pôvodnej E-KN parc.č. 1030-tr.tr.porasty vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve
obce Tvrdošovce diel č.1 o výmere 240 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 1137/399Zast.plochy a nádvoria a z pôvodnej nehnuteľnosti E-KN parc.č.1558/200-Ostatné plochy
vedené na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce diel č.2 o výmere 37 m2, ktorý diel
tvorí súčasť C-KN parc.č. 1137/399-Zastavané plochy a nádvoria pre Emu Morvaiovú, rod.
Póšovú, bytom Tvrdošovce, Kapustová 1062/5 do jej výlučného vlastníctva v celosti.
Celková výmera odkúpených nehnuteľností činí 277 m2 Predajná cena činí 0,67 eur/m2,
spolu 185,59 eur.
Ide o predzáhradky pred rodinným domom žiadateľky, menovaná o uvedené nehnuteľnosti
dlhodobo stará, užíva ich viac ako 10 rokov ako predzáhradky ktoré sú oplotené.
Nehnuteľnosti sú t.č. pre obec nepotrebné a inak nevyužiteľné. Všetky výdavky spojené
s prevodom hradí kupujúca. Uvedené uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
14. kúpnu zmluvu uzatvorenej podľa § 588 Občianskeho zákonníka na odpredaj nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce Tvrdošovce zamerané geometrickým plánom č. 213/2013 -2
z pôvodnej E-KN parc.č. 859-trvale trávnaté porasty vedené na LV č. 5242 vo vlastníctve
obce Tvrdošovce vytvorený diel č.1 o výmere 266 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č.
859/3-Zast.pl. a nádvoria a z pôvodnej E-KN parc.č. 1140/2-ost.plochy vedené na LV
č.5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce diel č.2 o výmere 98 m2, ktorý diel tvorí súčasť CKN parc.č. 859/3-Zast.plochy s nádvoria za kúpnu cenu 6,00 eur/m2, spolu kúpna cena
činí 2.184,00 eur pre Antona Bogdánya nar.19.02.1956 a manž. Zuzanu Bogdányovú rod.
Bertovú, nar.23.06.1961 obaja bytom Tvrdošovce, Orechová č.41 do ich bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v celosti. Uvedené uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
15. kúpnu zmluvu uzatvorenú podľa § 588 Občianskeho zákonníka na odpredaj nehnuteľnosti
v kat.území obce Tvrdošovce, C-KN parc.č. 1045/12-Záhrady o výmere 152 m2 , vedené
na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce za kúpnu cenu 3 eur/m2, spolu kúpna cena
činí 456,00 eur pre PaedDr. Juditu Juhászovú rod. Hamarovú, nar. 8.9.1968, bytom
Tvrdošovce Gorkého č. 6 do jej výlučného vlastníctva v celosti. Uvedené uznesenie bolo
schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
16. kúpnu zmluvu uzatvorenú podľa § 588 Občianskeho zákonníka na odpredaj nehnuteľnosti
v kat. území obce Tvrdošovce, C-KN parc.č. 1137/127-Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 49 m2, vedené na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce za kúpnu cenu 6
eur/m2, spolu kúpna cena činí 294,00 eur pre Ing. Róberta Ruzsika r. Ruzsik,
nar.28.01.1968 bytom Tvrdošovce, Ružová č.7 do jeho výlučného vlastníctva v celosti.
Uvedené uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
17. kúpnu zmluvu uzatvorenú podľa § 588 Občianskeho zákonníka na odpredaj nehnuteľnosti
v kat.území obce Tvrdošovce, C-KN parc.č. 1006/25-Záhrady o výmere 215 m2, vedené
na LV č. 5242 a C-KN parc.č. 1138/8-Zast.plochy o výmere 18 m2 vedené na LV č.5242
spolu 233 m2 vo vlastníctve obce Tvrdošovce za kúpnu cenu 0,67 eur/m2, spolu kúpna
cena činí 156,11 eur pre Tibora Vanyu, nar. 02.11.1958, bytom Tvrdošovce, Agátova č.2
do jeho výlučného vlastníctva v celosti. Uvedené uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
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18. kúpnu zmluvu uzatvorenú podľa § 588 Občianskeho zákonníka na odpredaj nehnuteľnosti
v kat.území obce Tvrdošovce, C-KN parc. č. 1137/504-Zast.plochy a nádvoria o výmere 39
m2, vedené na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce za kúpnu cenu 0,67 eur/m2, spolu
kúpna cena činí 26,13 eur pre Tibora Balogha, nar. 3l.03.1957 a manž. Magdalénu
Baloghovú rod. Vanyovú, nar. 03.12.1958, obaja bytom Tvrdošovce, Hviezdoslavova č.71
do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti. Uvedené uznesenie bolo
schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
19. kúpnu zmluvu uzatvorenú podľa § 588 Občianskeho zákonníka na odpredaj nehnuteľnosti
v kat.území obce Tvrdošovce, C-KN parc.č. 1137/410-Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 118 m2, vedené na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce za kúpnu cenu
0,67 eur/m2, spolu kúpna cena činí 79,06 eur pre Máriu Baloghovú rod. Bogdányovú, nar.
05.08.1943, bytom Tvrdošovce, Majakovského č.20 do jej výlučného vlastníctva
v celosti. Uvedené uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
20. kúpnu zmluvu uzatvorenú podľa § 588 Občianskeho zákonníka na odpredaj nehnuteľnosti
v kat.území obce Tvrdošovce, C-KN parc.č. 1137/155-Záhrady o výmere 489 m2, vedené
na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce za kúpnu cenu 0,67 eur/m2, spolu kúpna cena
činí 327,63
eur pre Ladislava Vanyu,
nar. 18.11.1941,
bytom Tvrdošovce,
Hviezdoslavova č.93 do jeho výlučného vlastníctva v celosti. Uvedené uznesenie bolo
schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
21. kúpnu zmluvu uzatvorenú podľa § 588 Občianskeho zákonníka na odpredaj nehnuteľnosti
v kat. území obce Tvrdošovce, C-KN parc.č. 1137/173-Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 33 m2, vedené na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce za kúpnu cenu 0,67
eur/m2, spolu kúpna cena činí 22,11 eur pre Attilu Lőrincz, nar. 07.06.1970, bytom
Tvrdošovce, Golgota č.12 do jeho podielového spoluvlastníctva v podieli ½ k celku
a Vieru Ludasovú rod. Ludasovú, nar. 04.07.1969 do jej podielového spoluvlastníctva
v podieli ½ k celku. Uvedené uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
22. kúpnu zmluvu uzatvorenú podľa § 588 Občianskeho zákonníka na odpredaj nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce Tvrdošovce zamerané geometrickým plánom č. 4/2013 z pôvodnej EKN parc.č. 1137/7-Zastavané plochy a nádvoria vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve
obce Tvrdošovce bol vytvorený diel č.5 o výmere 20 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN
parc.č. 1137/294-Záhrada o výmere 20 m2, diel č.6 o výmere 22 m2, ktorý diel tvorí
súčasť C-KN parc.č. 1137/295-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, diel č.7
o výmere 20 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 1137/296-Záhrada o celkovej
výmere 20 m2, diel č.8 o výmere 27 m2, ktorý diel tvorí súčasdť C-KN parc.č. 1137/297Záhrady o výmere 27 m2, diel č.9 o výmere 19 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č.
1137/298-Orná pôda o výmere 19 m2 a z pôvodnej C-KN parc.č. 1137/20-Zast.plochy
a nádvoria vedenej na LV č.1 vytvorený diel č.10 o výmere 80 m2, ktorý diel tvorí súčasť
C-KN parc.č. 1137/510-Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 80 m2, za kúpnu
cenu 0,67 eur/m2, spolu kúpna cena činí 125,96 pre Ladislava Hamara nar. 26.08.1945
a manž. Hamarovej Márie rod. Ludasovej nar.24.08.1949 obaja bytom Tvrdošovce,
Novozámocká cesta 42 do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti.
Celková výmera prevádzaných nehnuteľností činí 188 m2. Uvedené uznesenie bolo
schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
23. Mesto Nové Zámky, ako príslušný úrad na vydávanie rozhodnutí na výrub stromov v k.ú.
Tvrdošovce na verejnom priestranstve obce Tvrdošovce
24. Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu, uzatvorenej
dňa 26.02.2003 a Prílohu č. 1 k dodatku č. 13 Zmluvy o zriadení spoločného stavebného
úradu, uzatvorenej dňa 26.02.2003, kde rozpočet nákladov spoločného stavebného úradu
na rok 2015 je pre Obec Tvrdošovce 7 616 €.
B/OZ berie na vedomie:

1. kontrolu plnenia vlastných uznesení bez pripomienok
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2. plnenie rozpočtu obce a Podniku verejnoprospešných služieb obce za obdobie I-IX. 2014
3. čestné vyhlásenie poslanca Ing. Kamila Tótha zo dňa 04.12.2014, že svoj mandát bude
vykonávať bez nároku na odmenu
4. informáciu starostu obce bez pripomienok
5. informáciu náčelníka Obecnej polície bez pripomienok
6. že pri osobe kupujúcich Antona Bogdánya nar. 19.02.1956 manž. Zuzany Bogdányovej

rod. Bertovej nar. 23.06.1961, obaja bytom bytom Tvrdošovce, Orechova č. 41 sa nejedná
o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
7. že pri osobe kupujúcej PaedDr.Judity Juhászovej rod. Hamarovej, nar. 08.09.1968, bytom
Tvrdošovce, Gorkého č.6 sa nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
8. že pri osobe kupujúceho Ing.Róberta Ruzsika, nar.28.01.1968, bytom Tvrdošovce, Ružová
č.7 sa nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
9. že pri osobe kupujúceho Tibora Vanyu nar.02.11.1958, bytom Tvrdošovce, Agátova č.3 sa
nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
10. že pri osobe kupujúcich Tibora Balogha nar. 31.03.1957 a manž. Magdalény Baloghovej
rod. Vanyovej, nar.03.12.1958, obaja bytom Tvrdošovce, Hviezdoslavova 71 sa nejedná
o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
11. že pri osobe kupujúcej Márie Baloghovej rod. Bogdányovej nar. 05.08.1943, bytom
Tvrdošovce, Majakovského č.20 sa nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
12. že pri osobe kupujúceho Ladislava Vanyu 18.11.1941, bytom Tvrdošovce,Hviezdoslavova
93 sa nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
13. že pri osobe kupujúcich Attilu Lőrincz, nar. 07.06.1970, bytom Tvrdošovce, Golgota č.12
a Viery Ludasovej rod. Ludasovej nar. 04.07.1969 sa nejedná o blízku osobu v zmysle § 9
a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
14. že pri osobe kupujúcich Hamar Ladislava, nar. 26.08.1945, a manž. Hamarovej Márie rod.
Ludasovej, nar. 24.08.1949 obaja bytom Tvrdošovce, Novozámocká cesta 42 sa nejedná
o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
15. termín zápisu detí do miestnych základných škôl na školský rok 2015/2016 na území obce
Tvrdošovce na 05.02.2015 od 8.00 h do 17.00 h v budove základných škôl
16.termín zápisu detí do materských škôl na školský rok 2015/2016 na území obce
Tvrdošovce, na 12.03.2015 v čase od 8.00 h do 16.00 h.
17.dočasné pozastavenie skládkovania nie nebezpečného odpadu v obci Tvrdošovce od
1.2. 2015
C/OZ zriaďuje:

1. Komisiu na ochranu verejného záujmu
2. Finančnú komisiu
3. Komisiu školstva, kultúry, športu a spoločenských podujatí
4. Komisiu zdravotnú, sociálnu a bytovej politiky
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5. Komisiu životného prostredia a protipovodňových aktivít, poľnohospodárstva
a pôdohospodárstva
6. Komisiu stavebných vecí, regionálneho rozvoja, podnikania a cestovného ruchu

D/OZ volí:
1. za predsedkyňu Komisie na ochranu verejného záujmu Gabrielu Halászovú
2. za predsedu Finančnej komisie Ing. Františka Budu
3. za predsedu Komisie školstva, kultúry, športu a spoločenských podujatí Zoltána Ágha
4. za predsedu Komisie zdravotná, sociálna a bytovej politiky MUDr. Zoltána Borbélya
5. za predsedu Komisie životného prostredia a protipovodňových aktivít, poľnohospodárstva
a pôdohospodárstva Ing. Róberta Borbélya
6.za predsedu Komisie stavebných vecí, regionálneho rozvoja, podnikania a cestovného ruchu
Michala Benczeho
7. za členov Komisie na ochranu verejného záujmu: doc. Ing. Zoltána Balogha, PhD.
Ing. Marianu Takácsovú
Imricha Mészárosa
8. za členov Finančnej komisie: Jozefa Csandu – podpredseda
Ing. Rozáliu Szabóovú
RNDr. Michala Baru
Ing. Magdalénu Zsilinszkú
Annu Šípošovú
9. za členov Komisie školstva, kultúry, športu a spoločenských podujatí:
MUDr. Zoltána Borbélya – podpredseda
Imricha Mészárosa
Máriu Hamarovú
Ferdinanda Szabóa
Ing. Mariána Batyku
Júliusa Fugliho
Františka Újhelyiho
PaedDr. Silviu Tóthovú
Mgr. Janu Micsinaiovú
10. za členov Komisie zdravotná, sociálna a bytovej politiky:
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Gabrielu Halászovú – podpredseda
Lajosa Keleho
Ing. Marianu Takácsovú
Ing. Alžbetu Bratovú
Ing. Magdalénu Zsilinszkú
Mgr. Margitu Geróovú
11. za členov Komisie životného prostredia a protipovodňových aktivít, poľnohospodárstva
a pôdohospodárstva: Michala Benczeho – podpredseda
Ing. Petra Bírócziho
Ing. Attilu Tótha
Ing. Kamila Tótha
Karola Vargu
Gabriela Bogdánya

12. za členov Komisie stavebných vecí, regionálneho rozvoja, podnikania a cestovného ruchu:
Ing. Róberta Borbélya – podpredseda
Ing. Ladislava Veresa
Tomáša Kovácsa
Ing. Attilu Tótha
Františka Száraza
Ing. Ladislava Csandu

E/OZ ruší:
1. členstvo Lajosa Keleho v dozornej rade Termálneho kúpaliska s.r.o., Novozámocká cesta
56, Tvrdošovce
2. členstvo Ing. Petra Bírócziho v dozornej rade spoločnosti Skládka nie nebezpečného
odpadu s.r.o., Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce
3. uznesenie obecného zastupiteľstva v Tvrdošovciach zo dňa 13. 11. 2011 č. 8/13102011
písm. B bod 8 Prevádzkový poriadok Hosťovského domu Obce Tvrdošovce

F/OZ deleguje:
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1. Imricha Mészárosa za člena dozornej rady Termálneho kúpaliska s.r.o., Novozámocká
cesta 56, Tvrdošovce
2. Ing. Františka Budu za člena dozornej rady spoločnosti Skládka nie nebezpečného odpadu
s.r.o., Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce
3. Ing. Kristiána Birkusa za člena do Školskej rady pri Základnej škole K. Szemerényiho s
vyučovacím jazykom maďarským v Tvrdošovciach
4. Imricha Mészárosa a Ing. Kamila Tótha za nových členov do Školskej rady pri MŠ na
Hlbokej ulici

G/OZ odvoláva:
1. Ing. Petra Bírócziho zo Školskej rady pri Základnej škole K. Szemerényiho s vyučovacím
jazykom maďarským v Tvrdošovciach
2. RNDr. Michala Baru a PaedDr. Ivetu Mészárosovú zo Školskej rady pri MŠ na Hlbokej
ulici č. 19.
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