
 

U Z N E S E N I E  4/2015 

z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Korejovce, 

konaného dňa 30.6 2015 v Korejovciach. 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predložených materiálov: 

A. Berie na vedomie: 

1. Splnenie úloh plynúcich z Uznesenia 2/2015  

2. Nutnosť revízie a aktualizácie pozemkov a stavieb v obci kvôli reálnemu vyrubeniu daní 

v nasledujúcom roku formou Miestneho zisťovania. 

3. Návrh VZN 1/2015 o podmienkach držania psov na území obce Korejovce. 

4. Kandidatúru Ing. Gabriely Kostelnikovej na pozíciu hlavného kontrolóra obce Korejovce 

5. Prípravu registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku 

6. Informáciu o došlej a odoslanej pošte 

7. Stav financovania obce 

8. Odmietnutie bývalej starostky doplniť neodovzdané obecné dokumenty a spisy 

   

B. Volí: 

1. Ing. Gabrielu Kostelníkovú za hlavnú kontrolórku obce Korejovce s nástupom  od 1.7.2015. 

C. Schvaľuje: 

1. Cestovné výdavky pre starostu a poslancov, súvisiace s výkonom funkcie, vo výške cestovného lístka 

SAD. 

2. Odmenu poslancov vo výške odmeny poslancov v predošlom obecnom zastupiteľstve, a to 6 €/mesiac. 

3. Záverečný účet obce za rok 2014 tak, ako bol predložený starostom. 

4. Vznik komisie ekológie, životného prostredia, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti 

5. Vznik povodňovej komisie a krízový štáb 

6. Vznik komisie na Miestne zisťovanie 

7. Sadzobník služieb a správnych poplatkov obce Korejovce 

8. Zmenu rozpočtu obce v príjmovej i výdavkovej časti  

9. Žiadosť Juraja Frančáka o vyvlastnenie pozemkov, ktoré vlastní a užíva po svojom otcovi s výhradou, 

že starosta môže podpísať súhlas obce iba na pozemky, ktoré mu podpisom potvrdili všetci evidovaní 

vlastníci. 

D. Ukladá: 

1. Vyvesiť na obecnú tabuľu a na internetovú stránku obce sadzobník poplatkov v obci. 

                   Zodpovedný: Starosta  obce                                                              Termín: 10.7.2015 

 

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.mesta-obce.sk/imgs/erb/_527394.gif&imgrefurl=http://www.mesta-obce.sk/presovsky-kraj/okres-svidnik/korejovce/&h=200&w=200&tbnid=FPNocRlkQeAlBM:&zoom=1&docid=5x0re_IPGZAm-M&ei=c86qVJ-yMIGuygOxlYCADQ&tbm=isch&ved=0CCkQMygKMAo&iact=rc&uact=3&dur=921&page=1&start=0&ndsp=18


2. Poslať písomnú odpoveď bývalému právnemu zástupcovi obce Judr. Kicovi ohľadom jeho návrhu na 

finančné vyrovnanie. 

 

      Zodpovedný: Starosta  obce                                                              Termín: 15.7.2015 

3.  Začať správne konanie vo veci čiernej skládky stavebného odpadu umiestneného na obecnom    

pozemku, nakoľko jej odstránenie dotyčná osoba odmietla. 

           Zodpovedný: Starosta  obce                                                              Termín: 31.7.2015 

4.  Zistiť skutočné náklady na platbu za užívanie kanalizačnej prípojky. 

           Zodpovedný: Starosta  obce                                                               Termín: 1.9.2015 

 

E. Zamieta: 

1. Opätovnú žiadosť Márie Lacovej o odkúpenie časti pozemku ležiaceho na parcele č.160, na ktorom 

si v minulosti s nebohým manželom postavili drobné stavby, nakoľko nedoručila žiadne dokumenty 

podľa záverov  schôdze OZ zo dňa 28.9.2014. 

2. Návrh dohody Judr. Kica o finančnom vyrovnaní vo výške 10.000 € zo dňa 29.1.2015 kvôli 

nedostatku finančných prostriedkov na účte obce a taktiež kvôli niektorým neukončeným súdnym 

konaniam. Zároveň OZ odporúča zaoberať sa touto dohodou až po priaznivom skončení všetkých 

súdnych sporov, kedy bude možnosť z nadobudnutého majetku splatiť následne obojstranne 

dohodnutú sumu.  

 

F. Navrhuje: 

1.  Obsadiť vzniknuté komisie podľa návrhu kandidátov v zápisnici 4/2015 a ich obsadenie v prípade 

ich súhlasu protokolárne zaevidovať. 

G. Odporúča: 

1. Vyzvať doterajšieho právneho zástupcu Judr. Kica, aby predložil súpis všetkých jemu doteraz 

vyplatených odmien obcou Korejovce za zastupovanie v súdnych sporoch.  

 

 

 

V Korejovciach, 7.7.2015.                                                                                 

 

                                                                                                                             Mgr. Marek Fek 

                                                                                                                                 starosta obce 


