UZNESENIE č. 7/2015
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Korejovce,
konaného dňa 30.11.2015 v Korejovciach.
Obecné zastupiteľstvo:
A. Volí
1. Za zapisovateľa zápisnice p. Jána Goča.
2. Za overovateľov zápisnice p. Ľuboša Mikulu a p. Máriu Vančišinovú.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predložených materiálov:
B. Berie na vedomie:
1. Plnenie uznesenia 6/2015
2. Potrebu vypracovať nové VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi v termíne do 30.6.2016.
3. Návrh VZN 3/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
4. Žiadosť Mirona Frančáka ml. o odkúpenie časti obecného pozemku 140/1 C KN Korejovce oproti
svojmu domu č.16.
5. Žiadosť Pavla Ducára o odkúpenie časti obecného pozemku 140/1 C KN Korejovce oproti svojmu
domu č. 15 vo výmere 482 m2.
6. Stanovisko Petra Frančáka k schválenému zámeru odpredaja parcely 140/3 o vzdaní sa záujmu o kúpu
celej parcely 140/3.
7. Žiadosť Petra Frančáka o odkúpenie už schválenej časti parcely 140/3 C KN Korejovce vo výmere
203m2 zameranej na geometrickom pláne pod číslom 140/5.
8. Informáciu o prebiehajúcom stave auditu obce.
9. Návrhy na novú stránku obce
10. Potrebu upraviť majetok obce o nové položky a zároveň pripraviť koncoročnú inventarizáciu.
C. Schvaľuje:
1. Návrh VZN 3/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
2. Zámer predaja pozemku 140/5 C KN Korejovce pre Petra Frančáka vo výmere 203 m2, ktorý vznikol
oddelením z parcely 140/3 C KN Korejovce, resp. č. 20 E KN Korejovce v cene schválenej OZ
Korejovce Uznesením 1/2013 vo výške 1,33 €/m2, čo činí spolu 269,99 €
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Táto parcela už bola schválená k odpredaju uznesením č. 1/2013 zo
dňa 10.3.2013 ako: " pozemok na par. č. 140 k.ú Korejovce vo výmere 200-300m2, za cenu 1m2 1,33
Eur.“
Bližšia identifikácia parcely je uvedená v žiadosti zo dňa 7.1.2013: " žiadam obec Korejovce o
prikúpenie (odkúpenie) časti, priľahlej parcely 140/3, o rozlohe 300-400 m2."
Doposiaľ však k predaju nedošlo.
3. Sumu 54€ na balíčky pre 18 detí v obci na sviatok sv. Mikuláša.
4. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 2/2015 v príjmovej časti v celkovej výške 1052,64€,
a to v položkách 223001/41 – 782,65€; 233001/41- 269,99€ a vo výdavkovej časti v položke
632002/41 vo výške 775,50€.
D. Zamieta:
1. Žiadosť o predaj časti obecného pozemku č. 140/1 M. Frančákovi ml. Uvedenou žiadosťou sa poslanci
OZ Korejovce budú zaoberať až po odstránení ním spôsobenej čiernej skládky stavebnej sute.
E. Odkladá:
1. Rokovanie o žiadosti p. Pavla Ducára o odkúpenie časti pozemku 140/1 C KN Korejovce .
F. Ukladá:
1. Odpovedať p. Pavlovi Ducárovi na žiadosť o odkúpenie časti pozemku 140/1 vo výmere 482m2 kvôli
neúplnosti jeho žiadosti.
Zodpovedný:

Termín:

Starosta

23.12.2015

2. Vyvesiť schválený zámer predaja pozemku 140/5 C KN Korejovce na obecnú tabuľu a internetovú
stránku obce.
Zodpovedný:
Starosta

Termín:
30.11.2015

3. Vyvesiť schválený návrh VZN 3/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na obecnú tabuľu a internetovú stránku obce.
Zodpovedný:
Starosta

Termín:
30.11.2015

4. Riešiť cestou súdu neodovzdanie obecných dokumentov a databáz bývalou starostkou.
Zodpovedný:
Starosta

Termín:
31.12.2015

5. Vyrubiť poplatok za osobitné užívanie verejného priestranstva p. M. Frančákovi ml. ku dňu
30.11.2015 so spätnou platnosťou od 1.5.2015 vo výške 0,066€/m2/1deň podľa §7 bod 7
VZN1/2014.

G. Navrhuje:
1. V prvých mesiacoch roka 2016 usporiadať obecnú schôdzu s týmito bodmi programu:
a) nový zákon o odpadoch
b) hospodárene obce
c) dlhoročné spory obce o lesy
d) iné
V Korejovciach, 30.11.2015.

Mgr. Marek Fek
starosta obce

