UZNESENIE č. 2/2016
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Korejovce,
konaného dňa 30.6.2016 v Korejovciach.
Obecné zastupiteľstvo:
A. Volí
1. Za zapisovateľa zápisnice J. Goča
2. Za overovateľov zápisnice M. Ducára a M. Ríma.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predložených materiálov:
B. Berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Splnenie Uznesenia 1/2016
Informáciu o finančnom hospodárení obce za obdobie 2.q 2016 .
Informáciu o došlej a odoslanej pošte.
Žiadosť M. Riška o odkúpenie pozemku, na ktorom stojí jeho garáž
Informáciu o stave súdnych sporov obce prednesenú Judr. J. Bujdošom
Žiadosť J. Kapu o užívanie obecného pozemku

C. Schvaľuje:
1. Zmenu programu schôdze doplnením bodov:
1. Žiadosť M. Riška o odkúpenie časti pozemku na parcele č. 54/1
2. Schválenie stanoviska OZ k súdnemu sporu s Judr. Kicom 6C/175/2015
3. Schválenie stanoviska OZ k neposkytnutiu informácie štátnym podnikom SVP
2. VZN 1/2016 o odpadoch
3. Záverečný účet obce Korejovce za rok 2015
4. Stanovisko OZ v Korejovciach k súdnemu sporu 6C/175/2015 v tomto znení:
OZ v Korejovciach nesúhlasí s ponukou Judr. Jána Kica na zaplatenie sumy 689,64 € ako
paušálnej odmeny za konanie vedené na Okresnom súde vo Svidníku pod sp. zn. 4C/1321/1997
5. Žiadosť Jaroslava Kapu o bezplatné užívanie obecného pozemku na dobu určitú v termíne do
31.12.2018 ako protislužbu za pomoc obci Korejovce so súkromným traktorom.
6. Kúpu motorovej kosačky- krovinorezu, pre potreby údržby zelene v obci
7. Kúpu motorovej rotačnej benzínovej kosačky s mulčovačom, pre potreby údržby zelene v obci
8. Stanovisko OZ v Korejovciach k neposkytnutiu informácie štátnym podnikom SVP v tomto
znení: OZ v Korejovciach navrhuje podať návrh na prejednanie priestupku zo strany SVP š.p.
v súvislosti s neposkytnutím informácie na základe zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám.

D. Odkladá :
1. Žiadosť M. Riška o odkúpenie časti pozemku na parcele č. 54/1 na nasledujúcu schôdzu OZ
kvôli nutnosti opraviť požadovanú výmeru.
E. Ukladá:
1. Doručiť cestou právneho zástupcu na Okresný súd Svidník stanovisko OZ Korejovce v spore
6C/175/2015
Zodovedný: právnik obce

Termín: 01.07.2016

2. Odpovedať M. Riškovi na žiadosť o odkúpenie časti pozemku na parcele č. 54/1 s uvedením
dôvodu: nutnosť upraviť požadovanú výmeru, nakoľko nie je možné predať iba časť parcely
pod už existujúcim garážom.
Zodovedný: starosta obce

Termín: 31.07.2016

3. Podpísať nájomnú zmluvu s J. Kapom, v ktorej OZ Korejovce súhlasí s jeho ponukou na
bezplatný nájom za protislužby súkromným traktorom pre potreby obce.
Zodovedný: starosta obce
4.

Termín: 31.07.2016

Doručiť cestou právneho zástupcu návrh na prejednanie priestupku vo veci neposkytnutia
informácie štátnym podnikom SVP.
Zodovedný: právnik obce

V Korejovciach, 30.6.2016.

Termín: 01.07.2016

Mgr. Marek Fek
starosta obce

