Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Šamudovcicah

ZÁVERY Z ROKOVANIA
Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,
konaného dňa 19.2.2014
Obecné zastupiteľstvo prijalo UZNESENIE pod číslom : 1/2014
A/ Obecné zastupiteľstvo - BERIE NA VEDOMIE :
1. Kontrolu Uznesenia č. 9/2013 zo dňa 18.12.2013
2. Správu o plnení rozpočtu obce Šamudovce za rok 2013
3. Informácie o zriadení a zaregistrovaní Denného centra pre seniorov so sídlom
Šamudovce č. 99
4. Informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na materiálno-technické
vybavenie priestorov na výkon voľnočasových aktivít v Dennom centre na
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR .
B/ Obecné zastupiteľstvo – SCHVAĽUJE :
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. VZN č.1/2014 o financovaní CVC mimo územia obce Šamudovce na rok 2014 a šk.
rok 2014/2015
3. Záverečný účet Obce Šamudovce za rok 2013 a celoročné hospodárenie sa schvaľuje
bez výhrad.
4. Prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2013 vo výške 30 608,83 € do
rezervného fondu obce.
5. Štatút Denného centra Šamudovce a Prevádzkový poriadok Denného centra
Šamudovce.
6. Kúpu rodinného domu na adrese Šamudovce č. 100, par. č. 209/2 o výmere 476 m2 –
záhrady a par. č. 209/3 o výmere 289 m2 – zastavané plochy a nádvoria zapísaných v
LV č. 124, katastrálne územie Šamudovce, vo vlastníctve Anna Cmarová, r.
Valisková, bytom Odbojárov 2577/14 Michalovce v podiele 1/2 a Michal Valiska,
bytom Masarykova 1983/46 Michalovce v podiele 1/2 , parc.č. 210/1 o výmere 102
m2- zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 211 o výmere 584 m2 – zastavané plochy
a nádvoria, parc.č. 212 o výmere 961 m2 – záhrady, zapísaných v LV č. 449,
katastrálne územie Šamudovce , vo vlastníctve Anna Cmarová, r. Valisková, bytom
Odbojárov 2577/14 Michalovce v podiele 1/2 a Michal Valiska, bytom Masarykova
1983/46 Michalovce,v podiele 1/2- v hodnote 20.000 € t.j. každému vlastníkovi po
10.000 € na účet Anny Cmarovej, r.Valiskovej č.ú. 0090846674/6500, vedený
v PB,a.s.do 10 dní od podpísania zmluvy.
Nehnuteľnosti Obec Šamudovce kupuje v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb.
§9a, ods.8 písm. e o majetku obcí (dôvody osobitného zreteľa) za účelom rozšírenia
pozemku pri obecnom úrade.
6. VZN č.2/2014 , ktorým sa určujú miesta na vylepovanie volebných plagátov na
území obce Šamudovce .
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C/ Obecné zastupiteľstvo – POVERUJE :
1. Starostu obce, aby vyzval príslušnú firmu na odstránenie prebytočnej zeminy
v priekopách po výmene elektrických stĺpov.
Za prijatie uznesenia hlasovalo šesť prítomných poslancov.
Nikto z prítomných nebol proti.
Nikto z prítomných sa nezdržal. hlasovania.
Vladimír Paulov
starosta obce

