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Uznesenie: č. 8/2020
Z rokovania OZ Cakanovce dňa 29. 5. 2020
Prítomní podľa prezenčnej listiny :
- Jaroslav Bodonský, Ondrej Dobranský, Mgr. Erika Mihaliková (Vojtková) ,JUDr.

i to

OBEC

Vladimír Kucharčík,Ladislav Korečko , JozefAntuš,Mgr. Vladimír Duračka
Ladislav Korečko

F

A/ Berie na vedomie

ústne starosta obce z OZ 21. 2. 2020
2. Informáciu starostu obce o činnosti samosprávy od ostatného
rokovania OZ.
3. Správa hlavnej kontrolórky čul/202O — kontrola dodržiavania S
34 zák. č. 305/2013 Z.z. - elektronická úradná tabuľa
4. Správa hlavnej kontrolórky č. 2/2020 — kontrola pozemkov podľa
listov vlastníctva
l. Kontrolu uznesení

PD
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5. Starosta

as

te r

obce informoval o „Oznámení začatia konania opravy
chyby v katastrálnom operáte a výzvy na vyjadrenie sa k veci“
0d Okresného úradu Košice - okolie - katastrálny odbor - Košice
č.j. OU—KS—KOl-x45/2020 z 12. 5. 2020
keď v roku 1997 v k. ú. Čakanovce prebiehala spracovanie
registra obnovenej evidencie pozemkov podľa zákona č. 180/l995
Z.z. kedy na základe vlastníckeho práva pod názvom
„GEMEINDEGUT“ v preklade „majetok spoločenstva“ v podiele l/l
č.d. 6316/1874 bol majetok zaevidovaný na vlastníctvo obce
„Rozhodnutím Okresného úradu Košice- okolie, odboru PPLH č.
99/00702/Hu bol register schválený a zapísaný do katastra
nehnuteľnosti. Došlo ku chybe prekladu a tento majetok bol
zaevidovaný na Obec Čakanovce nie na vlastníctvo spoločenstva.
Ide o LV č. 338 , k.ú. Čakanovce. Tento majetok bude
„rozhodnutím“ zaevidovaný na vlastníctvo spoločenstva.

6.

nM

starosta obce informoval o postupe prác na „Rekonštrukcii obecného
úradu“, ktorý je realizovaný z prostriedkov dotácie z EU v r. 2020.

7.
Starosta obce informoval o potrebe šetrenia vo výdavkoch rozpočtu
r. 2020 z dôvodu zníženia platieb - podielové dane v mesiaci

8.

di

apríl 2020.
Obec počas pandémie mesiac apríl, máj 2020 vyplatila mzdy pre
materskej školy - pedagogických a nepedagogických na
pracovníkov
80 % v zmysle Zákonníka práce pri mimoriadnych situáciách.
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a te

Hlavná kontrolórka obce informovala o prijatom ANONYMNOM podnete
na preskúmanie správnosti postupu organov obce. Vecne anoným žiada
preskúmať nekontrolovateľnú nepovolenú výstavbu rodinných domov.
Výstavba je realizovaná aj mimo intravilánu obce na
poľnohospodárskej pôde
Anoným žiada o zásah do tohto stavu a vykonanie nápravy.
Anoným sa obava hrozby zastrašovania nezákonných staviteľov, ktorí
uvedení - obyvatelia obce bez podpisu.
sú údajne agresívni

—
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1.
Zapisovateľ: Irena Bodonská
Overovatelia zápisnice : Jaroslav Bodonský

, Jozef Antuš
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Program rokovania OZ 29. 5. 2020
Program
1. Kontrola uznesení z OZ 21. 2. 2020
2. Schválenie: overovatelia zápisnice, zapisovateľka
3. Záverečný účet obce za rok 2019 — schválenie
4. Správa hlavného kontrolóra obce
a) Správa HK
č. 1/2020 - kontrola CUET - elektronická
úradná tabuľa
b) Správa HK č. 2/2020 - kontrola pozemkov podľa LV k 31. 12.
2019
6. Plán kontrol HK na II. polrok 2020
7. Úprava rozpočtu č. 1/2020 - na vedomie
8. Informácie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcionárov
9. Žiadosť obce Bidovce k poskytnutiu dotácie na zakúpenie nových
zariadení do školskej jedálne
schválenie
10. Informácia starostu obce
11. Diskusia a interpelácie poslancov
12. Prijatie uznesenia
13. Záver
.
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B/Sohvaľuje

Hlasovanie:
Za : 7 poslancov

Proti :

O
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te r

a

Zdržali sa : 0

3
OZ schvaľuje:

Proti :

0

Zdržali sa :

nM

Hlasovanie:
Za : 7 poslancov

as

OZ schvaľuje
Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 - písomný
dokument

„Záverečný účet obce za rok 2019“- písomný dokument

ŠŽ schvaľuje

;;

schvaľuje

d)

stanovisko hlavného kontrolóra obce k
obce za rok 2019.

di

berie na vedomie
ŠZ
Záverečnému účtu

celoročné hospodárenie obce

za rok 2019

výsledok hospodárenia - schodok

bez výhrad.

11 285,98 €

a te

OZ schvaľuje prevod do rezervného fondu zostatok príjmových
operácií rozpočtového hospodárenia
finančných
operácií v zmysle S 15 zák. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy &. 583/2004 Z.z. e po usporiadaní schodku a

re

nedočerpaných dotácií z r. 2019.
Prevod do rezervného fondu obce po inventúre bankových účtov a
pokladnice vo výške zostatku fin. prostriedkov na bankových účtoch

15 011,46 €

3

r

_

a

OZ schvaľuje rozpočtové hospodárenie r. 2019 bez vyhodnotenia
programu, z dôvodu, že rozpočet bol schvaľovaný bez programovej
štruktúry.
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f)

OZ odporúča vykonať prevod do rezervného fondu z bežného účtu podľa
inventúry rezervného fondu v záverečnom účte za r. 2019
prevedená na účet rez.fondu
sumu 165 422,73 € , ktorá nebola
v r. 2019.
Proti :
Za : 7 poslancov
Zdržali sa : 0
0

F

4.

:

7 poslancov

Proti :

PD

OZ schvaľuje
p. Antušovi na základe žiadosti úľavu 50 % z z fakturácie
spotreby vody 215 m3
poruchu na.vodovode za vodomerom, ktorá bola
p. Antuš ohlasil
zistená až pri odpočte vodomeru
(67 m3 bežná spotreba a teraz pri odpočte má 215 m3)

za

Zdržali sa

0

5.

:
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OZ schvaľuje
Príspevok pre Obec Bidovce na obstarané strojové vybavenie pre
školskú jedáleň Bidovce, ktoré bolo nutné na zabezpečenie
stravovania všetkých žiakov od 1. 9. 2019.
- Na základe “Žiadosti obce Bidovce“ zo dňa 18. 2. 2020 č.j.
154/2020 k poskytnutiu dotácie na zakúpenie nových zariadení
do školskej jedálne
prepočítaná podľa počtu žiakov a detí
z dôvodu
obce Čakanovce, ktoré sú
v zmysle
povinnosti
544/2010 Z.z. o dotáciách stravovať žiakov navštevujúcich
školu a stravy dodávanej pre materskú školu.
Obec Čakanovce schvaľuje príspevok 2 898 € podľa rozpisu dotácie
v žiadosti.
Obec Čakanovce žiada o podmienku v dohode o poskytnutí dotácie
povinnost obce Bidovce zabezpečit stravovanie školskou jedálňou
Bidovce po dobu 10 rokov.
:
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Za
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7 poslancov

Proti :

0

zdržali sa : 0

di

v Čakanovciach , 29. 5. 2020
Overovatelia zápisnice:
Antuš

a te

Jozef

re

Jaroslav Bodonksý

Emil

staro

:o
a obce

