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OBECNÉ ZASTUPITEĽS TVO S AP 

SZAP K ÖZSÉ G ÖNKORMÁ NY ZATA  
 

ZÁPISNICA – JEGYZŐKÖNYV 
3/2015 

 
Napísaná v priebehu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, konaného dňa 23. februára 2015 
v zasadačke obecného úradu 
 
Prítomní: 
Poslanci obecného zastupiteľstva: 
1. Tamás Csütörtöki 
2. Tímea Köplingerová 
3. Mgr. Mária Sárközyová 
4. Mgr. Edita Vidaová 
5. Ing. Vojtech Vida 
Starosta obce: Ing. František Miklós 
 
Za obecný úrad: Eleonóra Sárközy, Bc. – 
vymenovaná za zapisovateľku 
Pozvaní hostia: - 
Obyvateľ obce:  Eva Tóthová 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
Ing. František Miklós, starosta obce privítal 
prítomných a oboznámil ich s programom 
zasadnutia.  Skonštatoval, že z celkového počtu 5 
poslancov je prítomných 5 poslancov, teda 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 
ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien uznášania 
schopné. 
 
OcZ súhlasilo: 
s menovaním overovateľov 
Mgr. Máriu Sárkozyovú, Mgr. Editu Vidaovú 
a s programom zasadnutia podľa pozvánky bez 
zmien. 
 
 
 
 
 
 
 

Megírva az önkormányzat ülésén 2015. február 23-
án, a községi hivatal üléstermében 
 
 
Jelenlévők: 
Önkormányzati képviselők: 
1. Csütörtöki Tamás 
2. Köplinger Tímea 
3. Mgr. Sárközy Mária 
4. Mgr. Vida Edit 
5. Ing. Vida Béla 
Polgármester: Ing. Miklós Ferenc 
 
Községi hivatal részéről: Sárközy Eleonóra, Bc. – 
kinevezett jegyzőkönyvvezető 
Meghívott vendégek: - 
Falu lakosai: Tóth Éva 
 
1. Az ülés megnyitása 
Ing. Miklós Ferenc, polgármester köszöntötte a 
jelenlévőket és ismertette a gyűlés programját. 
Megállapította, hogy a testület 5 tagjából megjelent 5 
képviselő, tehát az önkormányzati ülés a SZNT 
369/1990 sz. községi önrendelkezésről szóló 
törvényének hatályos változatával összhangban, 
annak 12 § 7 bekezdése alapján határozatképes. 
 
 
Az ÖK egyetért: 
a kinevezett hitelesítőkkel 
Mgr. Sárközy Mária, Mgr. Vida Edit 
és az ülés programjával a meghívó szerint 
változtatások nélkül. 
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Uznesenia obecného zastupiteľstva na 3. 
zasadnutí dňa 23. februára 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Sape... 

Önkormányzati határozatok a 3. ülésen, 2015. 
február 23-án 
Szap Község Önkormányzata: 

3/3/2015 - určuje 
Bc. Eleonóru Sárközy za zapisovateľku zápisnice 
OcZ a poslancov Mgr. Máriu Sárközyovú a Mgr. 
Edita Vidaovú za overovateľov zápisnice a uznesení. 
Jednohlasne, za - 5 

3/3/2015 – meghatározza  
Bc. Sárközy Eleonórát jegyzőkönyvvezetőnek, 
a jegyzőkönyv és határozatok hitelesítőjének Mgr. 
Sárközy Mária és Mgr.Vida Edit képviselőket.  
Egyhangúan, mellette – 5 

A/1 - berie na vedomie 
návrhy, žiadostí, správy a dodatok 

A/1 - tudomásul veszi 
a javaslatokat, kérvényeket, jelentéseket és 
függeléket  

A/2 - berie na vedomie 
výsledok hlasovania hlavného kontrolóra 

A/2 - tudomásul veszi 
a főellenőr választás eredményét 

A/3 - berie na vedomie 
informatívnu správu o plnenie rozpočtu a o úpravu 
rozpočtu k 31.12.2014 

A/3 - tudomásul veszi 
a költségvetés teljesítéséről és módosításáról szóló 
tájékoztató jellegű jelentést, 2014.12.31-hez 

A/4 - berie na vedomie 
ostatné podnety, návrhy 

A/4 - tudomásul veszi 
az egyéb beadványokat, javaslatokat 

A/5 - berie na vedomie 
diskusné príspevky 

A/5 - tudomásul veszi 
a vita hozzászólásokat 

B/1 - schvaľuje 
zámer na odpredaj 2 ks akcií akciovej spoločnosti 
Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 01 
Žilina, IČO: 31 575 951, typu SK 1110001270, 
v menovitej hodnote 1 akcie 399.- Eur, v celkovej 
menovitej hodnote 798.- Eur (slovom: 
sedemstodeväťdesiatosem eur) za kúpnu cenu 1 
akcie vo výške 600.- Eur, t.j. za celkovú kúpnu cenu 
1200.- Eur (slovom: jedentisícdvesto eur), 
kupujúcemu Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 
11, 010 01 Žilina, IČO: 31 575 951. 
Jednohlasne, za - 5 

B/1 - jóváhagyja 
2 db részvény eladására szóló tervet, a Prima Bank 
Szlovákia, Rt.-nál - Hodžova 11, 010 01 Zsolna, 
statisztikai számjel: 31 575 951, típus SK 
1110001270 - jegyzett 1 részvény névértékében 
399.- Eur, egész névértékben 798.- Eur (szóval: 
hétszázkilencvennyolc euro) egy részvény vételi ára 
600.- Eur, azaz teljes vételi ár 1200.- Eur (szóval: 
egyezerkétszáz euro), Prima Bank Szlovákia, Rt. 
Hodžova 11, 010 01 Zsolna, statisztikai számjel: 
31 575 951 vásárló részére.  
Egyhangúan, mellette – 5 

B/2 - schvaľuje 
spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom B/1 
tohto uznesenia ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 11 zákona SNR č. 138/1991 
o majetku obcí v platnom znení. 

B/2 – jóváhagyja 
ezen határozat B/1 pont alatt feltüntetett vagyon 
eladását, különös figyelmet igénylő eljárással –a 
község vagyonáról szóló SZNT 138/1991 sz. törvény 
9a § 11-es bek. hatályos változatával összhangban. 

B/3 - schvaľuje 
dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným 
v § 9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., 
o majetku obcí v platnom znení: Prima banka 
Slovensko, a.s. poslala Obce Sap ako akcionárovi, 
ktorý je vlastníkom 2 ks akcií typu SK 1110001270 
ponuku na odkúpenie predmetných akcií. Ponúknutá 
kúpna cena je pre Obec Sap výhodná, nakoľko za 
posledných päť rokov bol výnos z uvedených akcií 
nulový a podľa historického vývoja od r. 2010 je 
ponúknutá kúpna cena na úrovni maximálneho kurzu 
na 1 akciu. 

B/3 – jóváhagyja 
javasolt átruházás oka, a SZNT 138/1991 sz. törvény 
9a §, 8-as bek. e) pont értelmében: Prima Bank 
Szlovákia, Rt. küldött Szap Községnek, mint 
részvényesnek, aki 2 db részvény tulajdonosa, típus 
SK 1110001270 ajánlatot az említett részvények 
megvásárlására. A felajánlott vételi ár Szap Község 
számára előnyös, mivel az utolsó öt évben az említett 
részvények hozama 0 volt, a történelmi fejlődés 
alapján 2010-től, a felajánlott vételi ár 1 részvényre 
a legmagasabb az árfolyam szintjén. 

B/4 - schvaľuje 
zriadenie komisií, Poriadok odmeňovania Obce, 
Rokovací poriadok, Zásady pre vykonanie aktu 
uzavretia menželstva na Matričnom úrade v Sape,                          

B/4 – jóváhagyja 
a bizottságok létrehozását, A község jutalmazási 
rendjét,  Tárgyalási rendet, Irányelvet a házasságok 
megkötésére a szapi anyakönyvi hivatalban. 



B/5 - schvaľuje 
do funkcie hlavného kontrolóra obce Sap v zmysle 
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v termíne od 1.3.2015 na 6 
ročné funkčné obdobie Bc. Ildikó Bugár,                      

B/5 - jóváhagyja 
Szap Község főellenőri posztjának betöltésére Bc. 
Bugár Ildikót, 2015. március 1-től 6 éves 
megbízatási időszakra a 369/1990 sz. Tt. (Törvény a 
községi önkormányzatokról) hatályos változatával. 

B/6 - schvaľuje  
tvorbu web stránky, vypracovanie Komunitného 
plánu sociálnych služieb, vydanie obecných novín a 
vypracovanie PHSR na roky 2015 -2020, 

B/6 - jóváhagyja 
internetes oldal készítését, Közösségi terv 
kidolgozását a szociális ellátásra, falu újság kiadását, 
Program kidolgozását gazdasági és szociális 
fejlődésre, 2015-2020 –as évekre. 

B/7 - schvaľuje  
ostatné výsledky hlasovania 

B/7 - jóváhagyja 
a többi szavazás eredményét. 

C/1 - doporučuje 
písomne vyzvať občanov, ktorí nezaplatili vyrubenú 
daň alebo poplatok z minulých rokov. 

C/1 - ajánlja 
írásban felszólítani azon lakosokat, akik nem fizették 
meg a kiszabott adót és illetéket a múlt évekből. 

  
  
  
  
  
  
 
 
V Sape, dňa 23. februára 2015 
Szapon, 2015. február 23-án 
 
 
schvaľuje starosta obce                           Ing. František Miklós   polgármester jóváhagyása 
 
      …………………….. 
 
 
Zapísala/lejegyezte: Eleonóra Sárközy, Bc.  …………………….. 
 
Overovatelia/Hitelesítők:  
Mgr. Mária Sárközyová   …………………….. 
 
Mgr. Edita Vidaová                  ……………………... 
 


