UZNESENIE č. 1/2017
Z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Korejovce,
konaného dňa 23.3.2017 v Korejovciach.
Obecné zastupiteľstvo:

A. Konštatuje:
1. Uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva
2. Splnenie úloh Uznesenia 5/2016 a Uznesenia 6/2016.
B. Volí:
1. Overovateľov zápisnice : Ľuboša Mikulu a Milana Ducára.
C. Berie na vedomie:
1. Určenie zapisovateľa – Ján Goč
2. Informáciu o došlej a odoslanej pošte za obdobie od 16.12.2016.
3. Informáciu o finančnom hospodárení obce za obdobie od 16.12.2016.
4. Námietku H. Saganovej voči predaju časti parcely 54/1 vo vlastníctve obce a jej námietku voči
nájmu časti parcely 54/1 vo vlastníctve obce.
5. List od bývalého právneho zástupcu obce Judr. Kica adresovaný hlavnému kontrolórovi obce so
subjektívnym pohľadom na stav súdnych sporov
6. Opakovanú žiadosť H. Saganovej o odpredaj časti parcely 54/1 oproti parcele č. 19 CKN
Korejovce.
7. Informáciu o stave sporu s bývalou starostkou ohľadom nevrátenia kompletnej agendy obce,
databáz a techniky.
8. Informáciu o stave riešenia vo veci zneužívania obecných programov.
9. Informáciu o troch žalobách Judr. Kica voči obci Korejovce, s tým súvisiacimi platobnými
rozkazmi vo výške cca 30.000 € a následne s tým súvisiacimi začatými súdnymi spormi, keďže
obec sa voči platobným rozkazom cestou právneho zástupcu odvolala.

10. Informáciu o ďalšom odvolaní M. Frančáka st. voči Rozhodnutiu o platbe dane z nehnuteľností
za rok 2016.
D. Schvaľuje:
1. Návrh inventarizačnej a vyraďovacej komisie obce na vyradenie troch kusov techniky
v majetku obce, konkrétne:


Gramofón Tesla....................................1ks( zastaralý)



Rozhlasovú ústredňu Tesla..................1ks ( nefunkčná, oprava nerentabilná)



Elektrickú bubnovú kosačku ...............1ks ( nefunkčná, oprava nerentabilná)

2. Zvýšenie odmeny poslanca podľa Zásad odmeňovania poslancov zo dňa 1.12.2015
z pôvodných 10 € za jedno zasadnutie na 30 € za jedno zasadnutie.
3. Návrh Uznesenia č. 1/2017.
4. Návrh Uznesenia č. 2/2017.
E. Zamieta:
1. Opakovanú žiadosť H. Saganovej o odkúpenie časti parcely 54/1 CKN Korejovce, nakoľko
uvedená parcela je momentálne v nájme.
2. Námietku H. Saganovej voči predaju časti parcely 54/1 CKN Korejovce, vo výmere 130 m2,
ktorej zámer predaja schválilo OZ Korejovce na zasadnutí dňa 23.3.2016 a tento zámer predaja
bol zverejnený na obecnej tabuli a na internetovej stránke obce. Dôvodom zamietnutia námietky
je nepredložený dôvod námietky.
G. Ukladá:
1. Odpovedať H. Saganovej na žiadosť o odkúpenie časti parcely 54/1 CKN Korejovce, a to tak, že
o predaj uvedeného pozemku si môže záujemkyňa požiadať po skončení nájomného vzťahu,
ktorý trvá do 31.12.2018.
Zodpovedný: starosta

V Korejovciach, 25.3.2017.

Termín: 23.4.2017

Mgr. Marek Fek
starosta obce

