ZÁ PI S N I CA
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bušovce konaného dňa 16. Marca 2022 o 18.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu Bušovce
Prítomní poslanci: Marek Pattermann, Michal Mruk, Karol Knapek
Neprítomný poslanci: Mária Hradická, Andrea Bolcarovičová
Ostatní prítomní: Daniel Jurek – starosta obce
Ľubomíra Šmáliková- hl. kontrolór
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Plnenie rozpočtu
Žiadosť o kúpu pozemku Lukačko
Žiadosť o kúpu pozemku Novotná
Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Bušovce
Rôzne
Záver

K bodu 1 :
Prítomných privítal starosta obce. Skonštatoval, že z pozvaných na schôdzu sú prítomní traja
poslanci, poslankyne Mária Hradická a Andrea Bolcarovičová sa ospravedlnili. Starosta
skonštatoval že zastupiteľstvo je uznášania schopné, za zapisovateľa bol určený Marek
Pattermann, za overovateľov zápisnice boli určení Michal Mruk a Karol Knapek. Starosta dal
hlasovať o programe rokovania, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
K bodu 2:
Starosta prečítal obecnému zastupiteľstvu uznesenia , ktoré boli prijaté na poslednom OZ
a informoval o ich plnení.
Uznesenie 1/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Bušovce
Berie na vedomie
Plnenie uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: 3 ( Knapek, Mruk, Pattermann)
proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 3:
Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva plnenie rozpočtu za mesiace január až
december 2021 a január 2022 podrobne im vysvetlil položky plnenia rozpočtu. Tento materiál
mali poslanci ako súčasť materiálov k obecnému zastupiteľstvu.
Uznesenie 2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Bušovce
Berie na vedomie
plnenie rozpočtu za mesiac Január – December 2021 a Január 2022 predložené na zasadnutí dňa
16.3.2022
Hlasovanie:
Za: 3 ( Knapek, Mruk, Pattermann)
proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 4:
Starosta prečítal poslancom žiadosť od Miroslava Lukačka a Márie Lukačkovej o odkúpenie
časti pozemku parc.č. KN C 153/2. Žiadatelia sa o pozemok celoročne starajú a na danej parcele
sa postarali o terénne úpravy. Taktiež je potrebné vyriešiť prístupovú cestu ku garáži, ktorá vedie
cez daný pozemok. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zámerom predať časť danej parcely od
príjazdovej cesty ku garáži smerom ku križovatke, aby autobusová zastávka ostala na pôvodnom
mieste. Starosta informoval poslancov že dá vypracovať geometrický plán a cena pozemku bude
určená znaleckým posudkom a následne sa začne zákonom stanovený proces na prevod
pozemku.
Uznesenie 3/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Bušovce
Schvaľuje
Zámer odpredať časť pozemku parc. č. KNC 153/2, druh zastavaná plocha a nádvorie zapísane na
LV č.1 v katastrálnom území obce Bušovce spôsobom hodným osobitého zreteľa v prospech
žiadateľov Miroslava Lukačka a Márie Lukačkovej.
Hlasovanie:
Za: 3 ( Knapek, Mruk, Pattermann)
proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 5:
Starosta obce prečítal poslancom žiadosť o odkúpenie pozemku od Ing. Lucie Novotnej. Ide
parcelu KN C 3/4. Pozemok je susediaci s pozemkom žiadateľky a pre obec je nevyužiteľný.
Pozemok žiada odkúpiť na základe osobitého zreteľa. Poslanci súhlasili zo zámerom odpredať
danú parcelu, starosta dá vypracovať znalecký posudok na určenie ceny pozemku a geometrický
plán a následne za začne zákonom stanovený proces na prevod pozemku.

Uznesenie 4/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Bušovce
Schvaľuje
Zámer odpredať pozemok parc. č. KNC 3/4, druh zastavaná plocha a nádvorie zapísane na LV
č.1 v katastrálnom území obce Bušovce spôsobom hodným osobitého zreteľa v prospech
žiadateľa Ing. Lucie Novotnej.
Hlasovanie:
Za: 3 ( Knapek, Mruk, Pattermann)
proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 6:
Starosta informoval poslancov, že po preskúmaní platnej územno-plánovacej dokumentácie
a vzhľadom na žiadosť p. Guru o zmenu a doplnok územného plánu je potrebné prijať uznesenie
v ktorom sa zruší verejnoprospešná stavba, miestna komunikácia, ktorá vedie cez jeho parcely.
Uznesenie 5/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Bušovce, ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov
po preskúmaní platnej územnoplánovacej dokumentácie „Územného plánu Obce Bušovce“
v katastrálnom území Bušovce a prípravy plánovaných Zmien a doplnkov č. 1 a to
z podnetu obce Bušovce
Schvaľuje
- v návrhu zmien a doplnkov č. 1:
zrušiť návrh verejnoprospešnej stavby miestnej komunikácie pod označením „K“ (C3-MO
6,5/40) na ploche pozemkov parcelných KN-C čísel 211, 212/2 a časti plochy pozemku parcely
KN-C čísla 212/1, v katastrálnom území Bušovce,
so zmenou na týchto plochách pozemkov v smere od juhu na sever navrhnúť plochy rodinných
domov, plochy záhrad a plochy výhľadu rodinných domov prispôsobené plochám platnej
územnoplánovacej dokumentácii obce
Hlasovanie:
Za: 3 ( Knapek, Mruk, Pattermann)
proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 7:
Starosta informoval poslancov o späť vzatí výpovede Mestského podniku Sp. Belá na uloženie
odpadu. Informoval o podpísaní zmluvy o budúcej zmluve so SÚC PSK o prevode cesty III.
triedy a pozemku pod cestou do vlastníctva obce Bušovce. V súvislosti s vojnovým konfliktom
na Ukrajine informoval o vyhlásení mimoriadnej situácie a to sa hlavne týka humanitárnej krízy
s utečencami. Informoval o sťažnosti na voľne sa pohybujúcich psov a o žiadosti o kúpu
zariadenia do posilňovne. Kontrolórka upozornila že je potrebné informovať verejnosť o tom, že

tu posilňovňa funguje a urobiť prevádzkový poriadok. Poslanec Mruk upozornil, že je potrebné
vyriešiť problém s kontajnerom na cintoríne, do ktorého nosia odpad aj ľudia, ktorý nie sú z obce.

K bodu 8:
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť zasadnutie ukončil.
Zapísal : Marek Pattermann
Overovatelia zápisnice:
Karol Knapek

................................................................

Michal Mruk

................................................................

