UZNESENIE
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Korejovce
konaného dňa 1. marca 2015 v Korejovciach.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predložených materiálov:
A. Berie na vedomie:
1. Splnenie úloh plynúcich z Uznesenia 1/2015 okrem úlohy vypracovať rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva v Korejovciach.
2. Starostom predložené majetkové priznanie.
3. Stav došlej a odoslanej pošty
4. Nedoplatok 409,67 Eur za elektrickú energiu a s tým súvisiace opatrenia spočívajúce v započatom
procese zníženia veľkosti hlavných ističov na dvoch odberných miestach: budova OcÚ- zo 63A na 25A
a verejné osvetlenie zo 63A na 20A. Na každom odbernom mieste bola spotreba el. energie v roku 2014
vo výške cca 22 Eur za rok a poplatky s tým súvisiace vo výške cca 450 Eur za rok.
5. Povinnosť obce uhradiť sankciu 1600 Eur za viacnásobné porušovanie zákona o likvidácii odpadov
predošlým OZ.
6. Informáciu starostu o prvom zbere odpadu z Kuka nádob.
7. Stav právnych sporov predložených novým právnym zástupcom obce a povinnosť uhradiť trovy za
prehraný spor 3C/46/2010 vo výške 426,48 Eur.
8. Výpoveď plnomocenstva na zastupovanie v súdnych sporoch zaslanú Judr. Zátorskému a Judr.
Farkašovskému a prijatie výpovede od Judr. Kica.
B. Schvaľuje:
1. Doplnenie šiestich bodov programu k bodom stanoveným v pozvánke.
2. Plat starostu na rok 2015 vo výške platu predchádzajúcej starostky, t.j. 390 Eur mesačne brutto.
3. Plat hlavného kontrolóra obce Korejovce vo výške platu predchádzajúceho hlavného kontrolóra, t,j.
11,67 Eur mesačne netto.
4. Vyhlásiť obvyklým spôsobom nové kolo voľby hlavného kontrolóra obce na termín 28.6.2015.
5. Odpoveď p. Mironovi Frančákovi st. v znení podľa zápisnice 1/2015.
6. Náklady na posudkovú činnosť posudzovaných občanov obce, fakturované obci posudkovým lekárom,
preniesť na dotknuté posudzované osoby, ak je to v súlade so zákonom.
7. Zmenu stránkových hodín OcÚ v Korejovciach na jeden deň v týždni – štvrtok v čase 14,00-17,00
hod., pričom v ostatnom čase sa občania môžu obracať na starostu telefonicky alebo na súkromnej
adrese.
8. Príslušnosť k MAS – miestnej akčnej skupine v závislosti od susedných obcí, nakoľko táto skupina
musí byť katastrálne prepojená.
9. Judr. Jozefa Bujdoša, advokáta, za právneho zástupcu obce Korejovce.

D. Ukladá:
1. Vyvesiť na obecnú tabuľu a na internetovú stránku obce nové Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
obce na termín 28.6.2015.
Zodpovedný: Starosta obce
Termín: 1.4.2015
2. Odpovedať na žiadosť p. Mirona Frančáka st. zo dňa 9.2.2015.
Zodpovedný: Starosta obce

Termín: 25.3.2015

3. Vyzvať p. Mirona Frančáka ml. na odstránenie čiernej skládky stavebnej sute oproti rodinnému domu
č.16, ktorú využíva ako parkovisko.
Zodpovedný: Starosta obce
Termín: 1.4.2015
4. Preskúmať odôvodnenosť žiadosti p. Juraja Frančáka, č.d. 6 v súvislosti s vyvlastňovaním ním
užívaných pozemkov a predložiť výsledky obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
Zodpovedný: Starosta obce
Termín: 30.4.2015
5. Požiadať Enviromentálny fond o splátkový kalendár na uvalenú finančnú sankciu.
Zodpovedný: Starosta obce

Termín: hneď

6. Občanom obce umiestniť Kuka nádoby na mieste prístupnom zbernému autu, hlavne v uličke pri rod.
domoch č. 24, 25, 26. Presné miesto určí starosta spolu s poslancami OZ.

V Korejovciach, 1.3.2015.

Mgr. Marek Fek
starosta obce

