UZNESENIE č. 10/2015
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Korejovce,
konaného dňa 31.12.2015 v Korejovciach.
Obecné zastupiteľstvo:
A. Volí
1. Za zapisovateľa zápisnice Jána Goča.
2. Za overovateľov zápisnice Máriu Vančišinovú a Michala Ríma.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predložených materiálov:
B. Berie na vedomie:
1. Splnenie Uznesenia 8/2015, dôvody nesplnenia Uznesenia 9/2015(podnet Mirona Frančáka na
okresnú prokuratúru)
2. Vzdanie sa odmien poslanca na celé funkčné obdobie u poslancov Jána Goča a Milana Ducára
ku dňu 31.12.2015.
3. Informáciu o záverečnom stave pokladne a účtu obce.
4. Informáciu o došlej a odoslanej pošte.
5. Podnet Mirona Frančáka st. na okresnú prokuratúru vo veci možného porušenia zákona
starostom obce pri odpredaji obecného pozemku 140/3.
6. Sťažnosť Mirona Frančáka st. na platenie nájmu za užívanie obecného pozemku pre všetkých
občanov
7. Informáciu o ukončení nájmu a odovzdaní priestorov budovy bývalej školy nájomníkom
8. Informáciu o ukončenom finančnom audite obce
9. Vzdanie sa postu zástupcu starostu poslankyňou Máriou Vančišinovou zo zdravotných dôvodov
10. Informáciu starostu o harmonograme organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR
2016 v obci
C. Schvaľuje:
1. Rozpočet obce Korejovce na rok 2016 s predpokladom na roky 2017 a 2018 podľa
predloženého a schváleného návrhu zo dňa 16.12.2015. Rozpočet je zostavený ako prebytkový
a počíta s príjmom 16 925,00 Eur a výdavkami vo výške 15 159,00 Eur.
2. Záverečnú zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 4/2015 v príjmovej a výdavkovej
časti.
3. Na základe podnetu Mirona Frančáka st. zaoberať sa na najbližších zasadnutiach OZ Korejovce
neoprávneným užívaním obecných pozemkov

4. Riešiť cestou právneho zástupcu obce škodu spôsobenú bývalou starostkou obce Martou
Frančákovou pri predaji obecného majetku jej zaťovi a dcére; ďalej škodu spôsobenú
nedodržiavaním platných zákonov, na základe ktorých obec dostala finančnú pokutu; škodu
spôsobenú neodovzdaním obecného majetku - vodného čerpadla s príslušenstvom i škodu
spôsobenú neodovzdaním obecnej agendy a softwaru obce.
5. Inventarizačnú komisiu v zložení: Mgr. Marek Fek- predseda, členovia- Ján Goč, Ľuboš
Mikula, Milan Ducár.
D. Zamieta: Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ pri Cirkevnej základnej škole
Svidník z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
E. Volí: Jána Goča za zástupcu starostu od 1.1.2016.

V Korejovciach, 31.12.2015.

Mgr. Marek Fek
starosta obce

