Z á p i s n i c a č. 2/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného dňa 28. mája 2015
____________________________________________________________________________________
I.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Starosta obce Ľubomír Bahleda, otvoril mimoriadne rokovanie zastupiteľstva. Skonštatoval, že na
zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a preto je obecné zastupiteľstvo uznášania
schopné. Privítal prizvaných a prítomných občanov. Informoval, že poslanec Ing. Kamenský bude meškať.
Požiadal prítomných o schválenie návrhu členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Návrhová v zložení komisia: Segeč Ján, zástupca starostu
Gondáš Jozef, poslanec OZ
Ing. Michalovský Rudolf, poslanec OZ
Hlasovanie: Za: 5
Overovatelia zápisnice v zložení: Mgr. Segečová Martina, poslankyňa OZ
Bc. Kubiš Mário, poslanec OZ
Hlasovanie: Za: 5
Požiadal prítomných o schválenie nasledovného programu rokovania zastupiteľstva:
1. Prerokovanie pozemku pod futbalovým ihriskom
2. Diskusia
3. Prijatie Uznesenia, záver
Ing. Michalovský - požiadavka za zmenu programu a to:
– zrušiť bod 2. dnešného rokovania mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva
dôvod: 1. neúplný návrh - súpis parciel, ktoré „Belkovcom“ nikdy nepatrili
2. zmetočný - pojem „Belkovci“ neexistuje
3. právne nedôvodný – ihrisko je 50 r.
Požiadal starostu o hlasovanie za vylúčenie bodu 2. v zmysle pozvánky, z rokovania.
Hlasovanie:
Za: 5
Požiadal starostu o hlasovanie za program mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva v poradí:
1. Diskusia
2. Prijatie Uznesenia, záver
Hlasovanie:
Za: 5
II.
1.Diskusia
_________
Starosta obce – splnil zákon o obecnom zriadení a zvolal mimoriadne zasadnutie OZ
- zdôrazňuje, že nedostal žiadnu písomnú žiadosť, len prefotené podklady od právničky p.
Hellenbart, to čo dostal zaslal poslancom
- do dôvodovej správy nepíše právny stav, ani svoj právny názor,
- obec nemôže byť rukojemníkom futbalu
Ing. Michalovský - ak nie je žiadosť, OZ nemôže reagovať, musí byť jasné o čo sa bude žiadať

-

ak by OZ prijalo takéto uznesenie defactto by priznalo chybu a zaplatilo všetky súdne poplatky
chceme dospieť k dohode obec – Belkovci - futbal
nie je jednoduché, aby rozhodli o takejto závažnej veci len 4 osoby, ktoré dostali mandát od
všetkých občanov
- zistiť možnosť kompenzácie za iný pozemok vo vlastníctve obce, napr. v rekreačnej oblasti
- mrzí ho, že starosta nepripravil podklady
p. Belko – problém sa ťahá od r. 2006, kedy predchádzajúce vedenie obce a RD ukradli pozemky,
notárskou zápisnicou bolo zapísané vlastnícke právo, súdny odhad pozemkov bol 2 mil. Sk
- na návšteve poslancov u neho, sa dohodlo, že sa vrátia bez súdneho sporu
- oslovil právničku a tak ako obec získala vlastníctvo, tak notárskou zápisnicou ich žiada vrátiť späť,
- právnička obce ho telefonicky oslovila, že ako slušný občan má pozemky darovať, alebo predať za
symbolickú sumu
- to nie sú parcely Belkovcov, ale aj Hazuchovcov, tieto dotknuté parcely spísané právničkou na papier
sú v súdnom spore, boli odčlenené z veľkej parcely, verí v spravodlivosť,
- návrh znie parcely vrátiť pôvodným vlastníkom
starosta obce – pripomína rešpektovanie zákona o majetku obcí
- akékoľvek rozhodnutie predošlého vedenia akceptujeme, ináč by sme priznali chybu, ak to notárka
osvedčila, boli podklady na zápis, ktoré spĺňajú zákon
- chceme, aby obec mala ihrisko a mohla užívať tribúnu, len aby sme neboli vydieraní, že raz sa
môže hrať futbal a raz nie, lebo je zložené železo
zástupca starostu – stotožňuje sa s Ing. Michalovským, zasadnutie je nepripravené
- nie je riešením blokovať ihrisko, futbalový klub má kádre, ktoré odchádzajú do iných klubov lebo
nie je záruka či sa bude hrať, protikladom je to, že je nespravodlivosť,
- snažiť sa vrátiť, ako bolo predtým, boli užívacie mapy, kde vedia koľko m2 im patrí a staré vedenie
prepísalo to, čo ľuďom skutočne patrilo
- pripomína pozemky vymenené za ihrisko – Hazuchovci oproti Hájenke a pri Ľalíkovi
p. Belko–požaduje do zápisu uviesť „starosta je navyše aj sudca, keď sa vyjadril, že v živote nevyhráte“
- trvá na požiadavke parcelu medzi cestami (požiarnou zbrojnicou) až po septik vrátiť.
Nakoniec poslanci skonštatovali, že je potrebné prizvať odborníka z pozemkového práva, ktorý
za účasti právnej zástupkyne Belkovcov a aj poslancov vysvetlí právny stav a všetky možnosti. Starosta
uviedol, že odborníčkou na pozemkové právo je JUDr. Mészáros-Bariaková. O stretnutie požiadať čo
najskôr, nie ako sa vyjadril starosta o 2 - 3 mesiace.

I. Overovateľ:
Mgr. Martina Segečová, v.r.
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