
                               OBECNÝ ÚRAD V HORNOM MÝTE 

ZÁPISNICA 

napísaná v priebehu riadneho, 3/2018 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Mýto, 

konaného dňa  14.05.2018  v zasadacej miestnosti na  obecnom úrade v  Hornom Mýte. 

 

Prítomní: 

Starosta obce:    Andrej Puss 

Členovia obecného zastupiteľstva: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci: 0 

Neospravedlnení poslanci: Pavol Dosztig 

Starosta oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zákonom predpísanej lehote a že 

všetci poslanci OZ boli na toto písomne  pozvaní. Starosta ďalej uviedol, že všetky materiály na  

dnešné rokovanie boli v zákonnej lehote doručené všetkým poslancom spolu s pozvánkou na 

zasadnutie OZ.  Ďalej konštatuje, že  z celkového počtu  7  poslancov sú  prítomní 6, teda 

zasadanie OZ je uznášania schopné. 

Program :  

1.     Otvorenie,  prezentácia, schválenie programu zasadnutia OZ 

2.     Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.     Vymenovanie návrhovej komisie 

4.     Kontrola plnenia uznesení  

5.     Výmena nehnuteľnosti - návrh 

6 .    Aktuálne otázky, diskusia 

7.     Prijaté uznesenia   

8 .    Záver 

K bodu č.1   

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril pán starosta a privítal všetkých prítomných.  

Oboznámil ich s programom a konštatoval, že rokovanie je schopné uznášania, nakoľko je 

prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.                        

Starosta  obce  po prečítaní programu vyzval poslancov k jeho doplneniu, prípadne 

pripomienkovaniu.  

Nakoľko sa  nikto  nehlásil doplňujúcimi návrhmi, starosta dal hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6: Tibor Bertók, Eva Bugárová, Ladislav Kozma,  Marian Katona, Edina Zeve  

Horváthová, Silvia Takácsová. 

proti: 0  

zdržal sa hlasovania: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 1 : Pavol Dosztig. 

nehlasovali: 0 



 

  K bodu č. 2  

  Starosta určil  zapisovateľku zápisnice: Adrianu Kántorovú, zamestnankyňu obce.  

  Za  overovateľov zápisnice určil poslancov OZ :Tibora Bertóka, Silviu Takácsovú.. 

  Hlasovanie: za: 5 :  Eva Bugárová, Tibor Bertók, Ladislav Kozma, Silvia Takácsová, Edina Zeve  

  Horváthová. 

  proti: 0  

  zdržal sa hlasovania: 1:  Tibor Bertók. 

  neprítomní pri hlasovaní: 1 : Pavol Dosztig. 

  nehlasovali: 0 

 

                                                                                                                                                           

K bodu č. 3   

Za členov návrhovej komisie starosta vymenoval  :  Mariana Katonu a Edinu Zeve Horváthovú. 

Hlasovanie: za: 4: Tibor Bertók,  Eva Bugárová,  Ladislav Kozma, Silvia Takácsová. 

proti: 0  

zdržal sa hlasovania: 2 :  Marian Katona, Edina Zeve Horváthová. 

neprítomní pri hlasovaní: 1:  Pavol Dosztig.  

nehlasovali: 0 

                            

 

K bodu č. 4  

Starosta vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia  OZ konaného dňa  23.03.2018. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 18/2018 

 

OZ obce berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia zo dňa  23.03.2018. 

 

 

K bodu č. 5 

Návrh na výmenu pozemkov medzi obcou Horné Mýto a manželmi Oto Almási a Alica  

Almásiová rodená Oravecová, bytom Horné Mýto, Parková ulica 290/6 podal starosta obce. 

Pozemok vo vlastníctve obce Horné Mýto v katastrálnom území obce Horné Mýto ,  parcela  

podľa KN-C  č. 428/12, vedený na LV č. 1228,  orná pôda,  vo výmere 84m2, ktorý je 

vymedzený na výmenu pozemkom vo vlastníctve Oto Almási a Alica Almásiová, rodená 

Oravecová,   v katastrálnom území Horné Mýto,  parcela podľa KN-C č.145/13, vedený na LV č. 

1702, vo výmere 35m2. Uvedený pozemok vo vlastníctve obce sa navrhuje vymieňať v súľade 

s ust. § 9a, ods.8 písm.e zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. Za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje obec 

skutočnosť, že výmenou predmetných pozemkov obec nadobúda do vlastníctva pozemok 

potrebný na budovanie infraštruktúry. Pozemok parc. č.: 145/13 leží v stope cyklotrasy vedenej 

po obci Horné Mýto. 

Výmena pozemkov sa navrhuje uskutočniť s nárokom na ďalšie finančné plnenie zo strany  

manželov vo výške určenom obecným zastupiteľstvom obce Horné Mýto. 

Starosta otvoril k tomu programového bodu diskusiu. 

Starosta:  pri výmene pozemkov na vyrovnanie rozdielu ja navrhujem sumu 300.- Eur. 



M. Katona: môj návrh je 500.- Eur. 

Do diskusie nikto iný nehlásil inými návrhmi. Starosta dal hlasovať: 

Na sumu 300.- Eur: 

Hlasovanie: za: 0. 

proti: 6: Marian Katona, Ladislav Kozma, Eva Bugárová, Edina Zeve Horváthová, Silvia  

Takácsová, Tibor Bertók.  

zdržal sa hlasovania: 0. 

neprítomní pri hlasovaní: 1:  Pavol Dosztig.  

nehlasovali: 0 

Na sumu 500.- Eur 

Hlasovanie: za : 4: Tibor Bertók, Eva Bugárová, Ladislav Kozma,  Marian Katona.  

proti: 0  

zdržal sa hlasovania: 2: Silvia Takácsová, Edina Zeve Horváthová. 

neprítomní pri hlasovaní: 1 : Pavol Dosztig. 

nehlasovali: 0 

 

 

Uznesenie č. 16/2018 

OZ schvaľuje 
Výmenu pozemkov medzi obcou Horné Mýto a manželmi Oto Almási a Alica Almásiová rodená 

Oravecová, bytom Horné Mýto, Parková ulica 290/6. 

Pozemok vo vlastníctve obce Horné Mýto v katastrálnom území obce Horné Mýto ,  parcela  

podľa KN-C  č. 428/12, vedený na LV č. 1228,  orná pôda,  vo výmere 84m2, ktorý je 

vymedzený na výmenu pozemkom vo vlastníctve Oto Almási a Alica Almásiová, rodená 

Oravecová,   v katastrálnom území Horné Mýto,  parcela podľa KN-C č.145/13, vedený na LV č. 

1702, vo výmere 35m2. Uvedený pozemok vo vlastníctve obce sa navrhuje vymieňať v súľade 

s ust. § 9a, ods.8 písm.e zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. Za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje obec 

skutočnosť, že výmenou predmetných pozemkov obec nadobúda do vlastníctva pozemok 

potrebný na budovanie infraštruktúry. Pozemok parc. č.: 145/13 leží v stope cyklotrasy vedenej 

po obci Horné Mýto. 

Finančný rozdiel pri výmene pozemkov  Obecné zastupiteľstvo určí   v sume 500.-Eur na 

vyrovnanie rozdielu zo strany manželov O. Almásiho a A. Almásiovej. 

 

 

K bodu č. 6 

V rámci programového bodu starosta informoval poslancom že majetkové priznania  HK obce,  

starostu obce, riaditeľky MŠ a riaditeľky ZŠ za rok 2017 boli včas  podané . Členovia komisie  

pre ochranu a verejného záujmu prekontrolovali priznania. Majetkové priznania sú odložené na  

obecnom úrade. 

 

Uznesenie č. 17/2018 

OZ  berie na vedomie                                        
Správu  starostu  o odovzdaní majetkového  priznania   starostu obce, hlavnej kontrolórky obce,    

riaditeľky MŠ a riaditeľky ZŠ za rok 2017.  Majetkové priznania boli včas odovzdané. 

 

 

 



 

K bod u č. 7    

Prijaté uznesenia prečítal : Marian Katona.. 

 

K bodu č. 8    

Nakoľko bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, Andrej Puss, starosta obce  

 poďakoval prítomným za účasť a zasadanie OZ vyhlásil za ukončené. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,16 h. 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce                           

 

Andrej Puss                            -------------------------------- 

 

 

 

Overovatelia       

                      

 

Silvia Takácsová                            --------------------------------- 

 

 

 

Tibor Bertók                                    ----------------------------------   

 

 

 

 

 

Zapísala                                       

Adriana Kántorová                       --------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Uznesenie 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horné Mýto konaného  dňa  

                                                      14.05.2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Horné Mýto 

 

 

16/2018   schvaľuje 

Výmenu pozemkov medzi obcou Horné Mýto a manželmi Oto Almási a Alica Almásiová rodená 

Oravecová, bytom Horné Mýto, Parková ulica 290/6. 

Pozemok vo vlastníctve obce Horné Mýto v katastrálnom území obce Horné Mýto ,  parcela  

podľa KN-C  č. 428/12, vedený na LV č. 1228,  orná pôda,  vo výmere 84m2, ktorý je 

vymedzený na výmenu pozemkom vo vlastníctve Oto Almási a Alica Almásiová, rodená 

Oravecová,   v katastrálnom území Horné Mýto,  parcela podľa KN-C č.145/13, vedený na LV č. 

1702, vo výmere 35m2. Uvedený pozemok vo vlastníctve obce sa navrhuje vymieňať v súľade 

s ust. § 9a, ods.8 písm.e zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. Za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje obec 

skutočnosť, že výmenou predmetných pozemkov obec nadobúda do vlastníctva pozemok 

potrebný na budovanie infraštruktúry. Pozemok parc. č.: 145/13 leží v stope cyklotrasy vedenej 

po obci Horné Mýto. 

Finančný rozdiel pri výmene pozemkov  Obecné zastupiteľstvo určí   v sume 500.-Eur na 

vyrovnanie rozdielu zo strany manželov O. Almásiho a A. Almásiovej. 

Hlasovanie: 

Za: 4: Eva Bugárová, Tibor Bertók, Ladislav Kozma, Marian Katona 

Proti: 0 

Zdržal sa : 2: Edina Zeve Horváthová, Silvia Takácsová 

Neprítomný : 1: Pavol Dosztig   

Nehlasovali: 0    

 

 

 

V Hornom Mýte,  14.05.2018                              --------------------------------------- 

                                                                                  Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

17/2018 berie na vedomie    

                                        

Správu  starostu  o odovzdaní  majetkového  priznania  starostu obce, hlavnej kontrolórky obce , 

riaditeľky MŠ a riaditeľky ZŠ za rok 2017.  Majetkové priznania boli včas odovzdané. 

 

 

V Hornom Mýte,  14.05.2018                                 --------------------------------------- 

                                                                                       Andrej Puss, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

18/2018 berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia zo dňa 23.03.2018. 

 

 

V Hornom Mýte, 14.05.2018                                      ------------------------------------ 

                                                                                        Andrej Puss, starosta obce   

 

 

                                                                                         
 


