UZNESENIE č. 5/2016
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Korejovce,
konaného dňa 16.12.2016 v Korejovciach.
Obecné zastupiteľstvo:

A. Konštatuje:
1. Uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva
2. Splnenie úloh Uznesenia 3/2016, nesplnenie úlohy Uznesenia 4/2016 ( z dôvodu doručenia
modifikácie žiadosti žiadateľom)

B. Volí:
1. Overovateľov zápisnice : Ľuboša Mikulu a Milana Ducára.
2. Inventarizačnú a vyraďovaciu komisiu v zložení: Mgr. Marek Fek, Ľuboš Mikula a Ján Goč.

C. Berie na vedomie:
1. Určenie zapisovateľa – Ján Goč
2. Informáciu o došlej a odoslanej pošte za obdobie od poslednej schôdze
3. Žiadosť A. Ivančovej o odkúpenie časti obecného pozemku 54/1 CKN Korejove
4. Žiadosť Ing. Mariána Franka PhD o nájom časti obecného pozemku 54/1 CKN Korejovce
5. Žiadosť M. Riška o zmenu schváleného zámeru odpredaja časti obecného pozemku č. 54/1 podľa
novovytvoreného geometrické plánu. Novovytvorená parcela 54/4 je kvôli hranici
prechádzajúcej časťou drevenej garáže(podľa schváleného zámeru) posunutá o 2m v smere
Hunkovce.
6. Žiadosť Ing. Juraja Červáka, starostu obce Medvedie o vrátenie omylom osvedčených parciel
obci Medvedie.

7. Upozornenie prokurátora na porušenie ustanovenia §25 zákona o obecnom zriadení, týkajúce sa
zaniknutia poslaneckého mandátu poslankyne H. Saganovej z titulu právoplatného odsúdenia za
úmyselný trestný čin a jej následného zotrvania vo funkcii poslanca OZ Korejovce.
8. Informáciu o finančnom hospodárení obce za 4. q 2016
9. Návrh Ing. Kooša ako žalobcu o späťvzatí žaloby v konaní 4C/1321/1997

D. Schvaľuje:
1. Úhradu faktúry JUDR. Bujdoša za doterajšie poskytnuté právne a advokátske služby vo výške
550,00 €.
2. VZN 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad.
3. Programový rozpočet obce Korejovce na roky 2017,2018 a 2019. Rozpočet je navrhnutý ako
prebytkový, pričom pre rok 2017 sa počíta s príjmovou zložkou 18228 € a výdajovou zložkou
17194 €.
4. Plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2017.
5. Žiadosť Ing. Mariána Franka, PhD o dočasný nájom časti obecného majetku – časti parcely 54/1
CKN Korejovce. Jedná sa o časť parcely s rozlohou 442m2, pričom sa určujú tieto podmienky:
Nájomná zmluva bude uzatvorená do 31.12.2018 so spätnou platnosťou od 25.11.2016 v sume
0,18€/1m2/1 rok, teda po prepočte 80€ na rok. Táto suma sa môže zmeniť schválením VZN
o nájme obecných pozemkov.
6. Zaoberať sa žiadosťou Ing. Juraja Červáka, starostu obce Medvedie, na nasledujúcej schôdzi, ak
sa podarí zabezpečiť nové materiály vo veci neoprávnene nadobudnutého majetku obcou
Korejovce.
7. Neuplatňovanie si náhrady trov súdneho konania voči žalobcovi v súdnom konaní
4C/1321/1997, konanom pred Okresným súdom Svidník, vo veci neplatnosti právneho úkonu na
návrh žalobcu Ing. Juraja Kooša, uvedený v zápisnici konania 4C/1321/1997 zo dňa 6.12.2016,
v ktorom cestou svojho právneho zástupcu Judr. Jána Škraba navrhuje: V prípade späťvzatia
návrhu v tomto konaní by sme si trovy konania voči žalovaným neuplatňovali tým, že si
neuplatnia ani žalovaní voči žalobcom, čiže každý si bude znášať trovy sám...“

E. Zamieta:
1. Žiadosť A. Ivančovej o odkúpenie časti parcely 54/1 CKN Korejovce, nakoľko obec Korejovce
nepokladá tento pozemok za prebytočný.
2. Opätovnú žiadosť M. Frančáka ml. o odkúpenie časti parcely 140/1 CKN Korejovce, nakoľko
obec Korejovce nepokladá tento pozemok za prebytočný.

F. Ruší:
1. Zámer odpredaja časti obecného pozemku č. 54/1, ktorý bol schválený Uznesením č.4/2016.

G. Ukladá:
1. Odpovedať A. Ivančovej na žiadosť o odkúpenie časti parcely 54/1 CKN Korejovce
Zodpovedný: starosta

Termín: 15.1.2017

2. Odpovedať M. Frančákovi ml. na opätovnú žiadosť o odkúpenie časti parcely 140/1 CKN
Korejovce
Zodpovedný: starosta

Termín: 15.1.2017

3. Zaslať na okresnú prokuratúru vo Svidníku informáciu o prerokovaní upozornenia prokurátora
na porušenie zákona o obecnom zriadení.
Zodpovedný: starosta

Termín: 15.1.2017

4. Vyhotoviť a podpísať nájomnú zmluvu na nájom časti obecného pozemku 54/1 CKN Korejovce
podľa schválených podmienok.
Zodpovedný: starosta

Termín: 15.1.2017

5. Odpovedať starostovi obce Medvedie Ing. Jurajovi Červákovi na žiadosť o vrátenie pozemkov.
Zodpovedný: starosta
6.

Termín: 15.1.2017

Odoslať Okresnému súdu Svidník vyjadrenie obecného zastupiteľstva vo veci návrhu na
späťvzatie žaloby.
Zodpovedný: starosta

V Korejovciach, 16.12.2016.

Termín: 15.1.2017

Mgr. Marek Fek
starosta obce

