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  Z Á P I S N I C A č. 6/2020 
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Milhosť konaného dňa 21.10.2020 

o 16.30 hod. na Obecnom úrade v Milhosti 
 
Prítomní:  Starosta obce:  Ing. Štefan Nagy 
 

  Poslanci OZ: 1. Štefan Hajnik 
                        2. Attila Albert 
                        3. Rastislav Pataki 
                        4. Tibor Molnár 
                        5. Gabriela Szedáková 

 
Prezenčná listina všetkých prítomných tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  
 
 
I.    Otvorenie 
    
 Privítaním poslancov obce zasadnutie otvoril p. starosta obce Ing. Štefan Nagy. 
Skonštatoval, že sú prítomný  3   poslanci, dvaja sa ospravedlnili a hlavný kontrolór sa taktiež 
ospravedlnil, takže zasadnutie je uznášania schopné a zároveň je oprávnené prijať aj uznesenia.  
 
 
II.   Určenie overovateľov  a zapisovateľa zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: p.   Tibor Molnár 
                                                                             p.    Attila Albert 
 
Vedením zápisnice bola poverená:        p.    Mgr. E. Makóová 

 
Zasadnutie bolo zvolané nasledovným    p r o g r a m o m:          
 

1. Otvorenie zasadnutia 
    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ 
4. Kontrola uznesení        

            5. Zámena pozemkov vo vlastníctve obce - zámer 
            6. Dodatok č. 2 k VZN o miestnych daniach 
            7. Rôzne 
            8. Záver 
 
 
III.  Schválenie programu  
 
Pán starosta  prečítal program zasadnutia a dal hlasovať kto je za, aby rokovanie prebehlo so 
zverejneným programom. 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ 
4. Kontrola uznesení        
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            5. Zámena pozemkov vo vlastníctve obce - zámer 
            6. Dodatok č. 2 k VZN o miestnych daniach 
            7. Rôzne 
            8. Záver 
 
Hlasovanie: 
za :  3    poslanci       proti :      0           zdržal sa :  0 
 
Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k schválenému programu, prípadne ho doplnili 
a zároveň otvoril tým diskusiu k tomuto bodu. 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto starosta uzavrel diskusiu a konštatoval, že zasadnutie 
prebehne podľa zverejneného programu. 
 

IV. Kontrola uznesení 
 
  Pán starosta oboznámil zastupiteľstvo o uzneseniach prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach: 

- Uznesenie č. 1/5-2020 Kontrola uznesení – na vedomie 
- Uznesenie č. 2/5-2020 Prenájom nebytových priestorov – v plnení 
- Uznesenie č. 3/5-2020 Prenájom pozemkov – splnené 
- Uznesenie č. 4/5-2020 Zámena pozemkov vo vlastníctve obce – v plnení 
- Uznesenie č. 5/5-2020 Správa HKO o vykonaných kontrolách za I. polrok 2020 – splnené 
- Uznesenie č. 6/5-2020 IV. úprava rozpočtu - splnené 

 
Starosta obce vyzval poslancov, by sa vyjadrili k uzneseniam a zároveň tým otvoril diskusiu.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto starosta uzavrel diskusiu. 
 
Uznesenie č. 1/6-2020          
 
 Obecné zastupiteľstvo Obce Milhosť v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
berie na vedomie 
 
informáciu o plnení uznesení schválených od posledného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie : 
za :    3   poslanci      proti :   0               zdržal sa :    0 
 
 
V. Zámena pozemkov vo vlastníctve obce - zámer 
 
Starosta obce informoval poslancov o zverejnení Zámeru prevodu vlastníctva obce Milhosť 
zámennou (príloha č. 2)  podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. Dôvodom tejto zámeny je to, že nakoľko v zmysle schváleného územného 
plánu obce Milhosť v západnej časti obce je plánovaná výstavba za už postavenými domami (súp. 
č. 98 až 103, k.ú. Milhosť), a touto zámenou obec zabezpečí prístupovú cestu pre budúcu výstavbu 
rodinných domov. Znalecký posudok č. ú. 143/2020 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty 
nehnuteľnosti -  rodinný dom súp. č. 57 na parc. č. 15, príslušenstvo k domu a pozemok č. 15, 14/1, 
v kat. ú. Milhosť tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
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Starosta obce vyzval poslancov aby sa vyjadrili k  žiadosti a zároveň otvoril tým diskusiu. 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto starosta uzavrel diskusiu. 
 
Uznesenie č.  2/6-2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Milhosti v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) 
a s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
schvaľuje 
 
zámenu nehnuteľností v k. ú. Milhosť nasledovne: 

- nehnuteľnosť registra C KN, parc. č. 14/1 vo výmere 473 m², druh pozemku záhrada,   zapísaná 
v liste vlastníctva č. 815 v katastrálnom území Milhosť, obec Milhosť, okres Košice – okolie a 

- nehnuteľnosť registra C KN, parc. č. 15 vo výmere 839 m², druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie a na ňom postavený rodinný dom súp. č. 57 aj so všetkými súčasťami a 
príslušenstvom, zapísaná v liste vlastníctva č. 815 v katastrálnom území Milhosť, obec Milhosť, 
okres Košice – okolie. 

Uvedené nehnuteľnosti v súčasnosti vo vlastníctve obce Milhosť, 044 58 Milhosť 6, IČO: 
31947034  
  
za 
 
- nehnuteľnosť registra E KN, parc. č. 156/2 vo výmere 3 805 m², druh pozemku orná pôda, 

zapísaná v liste vlastníctva č. 828 v katastrálnom území Milhosť, obec Milhosť, okres Košice – 
okolie, podiel 1/3. 

Uvedená nehnuteľnosť v súčasnosti vo vlastníctve Csabu Alberta, Seňa 386, 044 58 Seňa   
 
Vlastníctvo po výmene pozemkov: 
 
Obec Milhosť: 
-   nehnuteľnosť registra E KN, parc. č. 156/2 vo výmere 3 805 m², druh pozemku orná pôda, 

zapísaná v liste vlastníctva č. 828 v katastrálnom území Milhosť, obec Milhosť, okres Košice 
– okolie, podiel 1/3. 

 
Csaba Albert:  
- nehnuteľnosť registra C KN, parc. č. 14/1 vo výmere 473 m², druh pozemku záhrada,   

zapísaná v liste vlastníctva č. 815 v katastrálnom území Milhosť, obec Milhosť, okres Košice 
– okolie a 

- nehnuteľnosť registra C KN, parc. č. 15 vo výmere 839 m², druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie a na ňom postavený rodinný dom súp. č. 57 aj so všetkými súčasťami a 
príslušenstvom, zapísaná v liste vlastníctva č. 815 v katastrálnom území Milhosť, obec 
Milhosť, okres Košice – okolie. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Zabezpečenie novej prístupovej komunikácie (ulice) zo 

strany obce Milhosť ku stavebným pozemkom v intraviláne katastrálneho územia Milhosť v súlade 
so Všeobecne záväzným nariadením obce Milhosť č. 1/2014. 

 
Hodnota zámeny: Celková hodnota nehnuteľností vo vlastníctve obce Milhosť pred 

výmennou je 33 600,00 €. Celková hodnota nehnuteľností vo vlastníctve Csaba Alberta pred 
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výmennou je 28 521,09 €. Rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností vo výške 5 078,91 Eur 
uhradí Csaba Albert obci Milhosť na jej bankový účet. 

 
Zámer nakladať s majetkom obce s týmto spôsobom bol zverejnený na úradnej tabuli 

a internetovej stránke obce dňa 5.10.2020. 
 

 
Hlasovanie : 
za :   3   poslanci      proti :  0                zdržal sa :   0 
 
 
VI. Dodatok  č. 2 k VZN o miestnych daniach 
 
Starosta obce predložil na schválenie Dodatok č. 2 (príloha č. 4) k VZN č. 4/2015 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Milhosť. Tento dodatok bol zverejnený dňa 5.10.2020 na úradnej tabuli aj webovej stránke obce 
Milhosť, do dnešného dňa nikto nepodal pripomienky. 
 
Pán starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili k tomuto Dodatku a zároveň otvoril tým diskusiu. 
Poslanci OZ žiadali o prerušenie rokovania k tomuto bodu z dôvodu predloženia doplňujúcich 
informácií k predmetnému bodu a to napr. výšku dane za 1 hektár. 
 
Uznesenie č.  3/6-2020  
 
Obecné zastupiteľstvo v Milhosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 
 
prerušuje 
 
rokovanie OZ k bodu „Dodatok č. 2 k VZN o miestnych daniach“ z dôvodu predloženia 
doplňujúcich informácií k predmetnému bodu na najbližšie zasadnutie OZ.  
 
Hlasovanie : 
za :    3  poslanci      proti :   0              zdržal sa : 0 
 

VII. Projekt „Rieka, ktorá nás spája“ 

Starosta obce informoval OZ o možnosti obce pripojiť sa do projektu s názvom „Rieka, ktorá nás 
spája“ . Jedná sa o cezhraničnú spoluprácu obecných úradov, podnikateľov a občianskych združení 
zo Slovenskej republiky a Maďarska s cieľom rozvoja regiónu Hornádu na základe inovatívnej 
štruktúry na rozvoj vodnej turistiky prostredníctvom siete Canoe sharing – samoobslužných 
požičovní na rieke Hornád. V rámci EKO aktivít ďalej pôjde aj o vzdelávacie aktivity o prírode, 
ochrane prírody na školách ale aj pre širokú verejnosť, čistenie rieky a jej okolia od odpadkov.  
Informačný materiál o projekte a rozpočet tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 

     Pán starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili k návrhu a zároveň tým otvoril diskusiu. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto starosta uzavrel diskusiu. 
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Uznesenie č.  4/6-2020  
 

Obecné zastupiteľstvo v Milhosti v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
 

a) schvaľuje vstup obce Milhosť do projektu s názvom „Rieka, ktorá nás spája“  
Interreg V-A SK-HU SKHU/1902/1.1/114   
 

b) schvaľuje spoluúčasť obce Milhosť na realizácii projektu „Rieka, ktorá nás spája“ vo výške 
4 159,50 EUR.  

 
Hlasovanie : 
za :    3 poslanci      proti :   0               zdržal sa :  0 
  
  VIII. Rôzne 
 

Starosta obce informoval OZ o tom, že v areáli MŠ Milhosť sa dokončilo detské ihrisko. 
Zhotoviteľom detského ihriska bola spoločnosť Zahrajme sa s.r.o. zo Stropkova. V súčasnosti 
prebiehajú prípravy na zabezpečenie vstupnej kontroly podľa platného zákona na uvedenie 
detského ihriska do prevádzky. 

Ďalej starosta informoval OZ o nariadeniach krízového štábu a štátneho hygienika SR 
o opatreniach, ktoré vstúpili do platnosti od 15.10.2020, a to 
  Rúško na tvári v interiéri aj v exteriéri 
 Zákaz hromadných podujatí a zákaz zhromažďovania 
 Jedlo v reštauráciách sa nesmie konzumovať v interiéri, je možné si ho vziať so sebou, alebo 

konzumovať v exteriéri 
 Uzavretie fitness, wellness, kúpalísk, aquaparkov a sáun 
 Dištančné štúdium na stredných školách 
 V obchodoch a nákupných centrách sa môže zdržiavať 1 osoba  na 15 m2 
 Pre seniorov nad 65 rokov sú  vyhradené hodiny na nákup potravín a drogérie od 9:00-11:00 h 
Tieto informácie obec zverejnila na úradnej tabuli aj webovej stránke. 

Ďalej starosta obce oznámil, že v 41. týždni spoločnosť Antik Telecom s.r.o. začala s 
realizáciou zavedenia optických káblov na území obce Milhosť, v prácach budú pokračovať podľa 
vlastného harmonogramu aj v ďalších častiach obce.  

Na základe nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi obcou a spoločnosťou VSD a.s,  dňa 
15.10.2020 uvedená spoločnosť začala s rekonštrukciou verejného osvetlenia, rekonštrukčné práce 
pokračujú naďalej podľa harmonogramu prác pracovníkov VSD, a.s.. Jedná sa o výmenu všetkých 
svetelných telies aj o dobudovanie navyše a prevádzka aj s so servisnými prácami a spotrebou 
energie. 

Z dôvodu  upchatia kanalizačnej siete, obec musela zabezpečiť vyčistenie kanalizačných 
odtokov aj hlavnej vetvy na území obce prostredníctvom externej firmy. 

Starosta obce ďalej informoval OZ, že dnešným dňom (21.10.2020) bola vykonaná kontrola 
požiarnej ochrany na budovu Obecného úradu, budovu č. 5, č. 6 a budovu č. 61 nachádzajúce sa vo 
vlastníctve obce.  

Na základe návrhu Komisie pre kultúru a šport pri OZ plánovaný kalendár obce Milhosť na 
rok 2021 bude zostavený zo starých fotiek z obce Milhosť. 
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IX. Záver 
 

Na záver sa starosta obce poďakoval  všetkým prítomným, ktorí sa zúčastnili a zasadnutie 
OZ ukončil. 

  
V Milhosti, 21.10.2020 
                                       
 
 
 
 
 
                                               v.r. Ing. Štefan Nagy 
              starosta obce 
 
 
 
Zápisnica podpísaná starostom obce dňa: 23.10.2020 
 
 
Overovatelia:    
                       v.r.  p. Tibor Molnár                          .................................................... 
                         
                       v.r.  p. Attila Albert                           ..................................................... 
  
 
 
 
Zapisovateľ:   v.r.  p. Mgr. E.Makóová                    ..................................................... 


