
 

UZNESENIE č. 6/2015 

zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Korejovce, 

konaného dňa 29.10.2015 v Korejovciach. 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predložených materiálov:  

A. Berie na vedomie: 

1. Správu o pripravovanej realizácii optickej siete v obci  

2. Správu starostu o aktuálnej situácii so súdnymi spormi obce 

3. Žalobu bývalého právneho zástupcu obce Judr. Kica o zaplatenie sumy 23000€  s príslušenstvom (8,5% 

úrok z omeškania od 1.2.2015 do zaplatenia a trovy konania) za právne zastupovanie 

4. Informáciu starostu o sťažnostiach a anonymoch na činnosť starostu a OZ v Korejovciach 

5. Stav riešenia pri odstraňovaní čiernej skládky stavebného odpadu oproti domu č. 16 

6. Stav riešenia čiernej stavby na pozemku č. 690 E- KN Korejovce (156/2 C- KN Korejovce) 

7. Stav riešenia neodovzdanej agendy  a databáz obce bývalou starostkou 

8. Informáciu starostu o novom zákone o odpadoch 

9. Informáciu o finančnom stave obce 

10. Informáciu starostu o došlej a odoslanej pošte 

11. Informáciu o záujemcoch o nájom budovy bývalej školy i o súčasnom zmluvnom nájomcovi 

a podmienkach jeho zmluvy. 

12. Informáciu starostu vo veci realizácie prístupovej cesty na miestny cintorín 

C. Schvaľuje: 

1. Projekt realizácie optickej siete v obci podľa predloženej dokumentácie 

2. VZN 1/2015 o podmienkach držania psov podľa návrhu a bez zmien 

3. VZN 2/2015 o udržiavaní poriadku v obci podľa návrhu a bez zmien 

4. Zámer odpredaja obecného pozemku č 140/3 záujemcovi Petrovi Frančákovi, trvale bytom Svidník, 

gen. Svobodu v cene 1,92€/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

5. Návrh starostu, aby sa k došlým anonymom vyjadrovalo zásadne iba obecné zastupiteľstvo vždy na 

najbližšej  schôdzi OZ po ich doručení, pričom tieto budú zverejňované na obecnej tabuli. 

D. Zamieta: 

        1. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov úhradu faktúry pre CVČ Svidník vo výške 130€. 

E. Ukladá: 

1. Podpísať potrebné zmluvy a povolenia v súvislosti s realizáciou optickej siete a spolupracovať pri jej 

realizácii. 

 

                   Zodpovedný: Starosta  obce                                                              Termín: priebežne 

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.    V prípade vrátenia neprevzatých predžalobných výziev týkajúcich sa čiernej skládky a neodovzdanej 

               agendy obce, resp. neochoty riešiť tieto problémy, podať žaloby na príslušný súd. 

                 Zodpovedný: Starosta  obce                                                      Termín: 30 dní po uplynutí lehoty na 

                                                                                                                                         prevzatie pošty 

G. Vyjadruje : 

        1. Vôľu zaoberať sa na najbližšej schôdzi po nadobudnutí všetkých chýbajúcich súdnych spisov ponukou   

            Ing. Koóša na ukončenie dlhoročných sporov dohodou.  

 

V Korejovciach, 29.10.2015.                                                                                

 

                                                                                                                                    Mgr. Marek Fek                                                            

           starosta obce 


