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Uznesenie: č. 12/2021

Z rokovania OZ Cakanovce dňa 4. 6. 2021
Prítomní podľa prezenčnej listiny :
- Jaroslav Bodonský, Ondrej Dobranský, , .lUDr. Vladimír Kucharčik ,
Mgr. Dušan Vojtko

—

Ospravedlnení:

JozefAntuš ,

Ladislav Korečko -($pmvedmený
Mgr. Erika Mihaliková
ospravedlnená
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Čakanovce

OBEC

Berie na vedomie

2
1. Kontrolu uznesení
CZ 6. 2. 2021 - ústne starosta obce
2. Informáciu starostu obce o činnosti samosprávy od ostatného
rokovania OZ.
3. Správy hlavnej kontrolórky
Správa č. 1/2021 — kontrola zodpovednej osoby v zmysle zákona
písomný dokument
o nahlasovaní protispoločenskej činnosti
Správa č. 2 — kontrola došlé fa r. 2021 - výberovým spôsobom
písomný dokument
4. Predseda Mgr. Vojtko Ladislav „Lesného spoločenstva urbárov
a pasienkarov Čakanovce“ požiadal obec o nahlásenie požiadavky
pri realizovaní „Pozemkových úprav pozemkov“ v obci 0 zaradenie
do komisie za ich spoločnosť.
„Okresný úrad KošiceNa základe tejto požiadavky obec osloví
okolie na doplnenie komisie.
'
5. Stanovisko HK k „Záverečnemu účtu obce Čakanovce za rok 2020“
písomný dokument
*
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1.
Zapisovateľ: Irena Bodonska
Overovatelia zápisnice : Antuš Jozef, Mgr. Vojtko Dušan
Program rokovania oz 4.
1. Kontrola uznesení

di

6. 2021
z OZ 6. 2. 2021
2 Schválenie: overovatelia zápisnice, zapisovateľka
3. Schválenie programu rokovania OZ
4 Záverečný účet obce za rok 2020
a) Stanovisko HK k „Záverečnému účtu obce“ HK
b) Schválenie
záverečného účtu obce
5. Súhlas o zaradení obce do územia pôsobnosti MAS na r. 2021

2027
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6. Správy HK z vykonaných kontrol
7. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemku obce
a) Marco Dračka - p. č. 130/13
- žiadosť o zámenu
a odkúpenie pozemku
b) Marek Kohút parcela Č. 506/17
odkúpenie pozemku
8. Rôzne
-Žiadosť Ondrej Tomčík preloženie vodovodného potrubia
9. Informácia starostu obce
10.
Diskusia a interpelácia poslancov
ll.
Záver

Hlasovanie:
Za :

5

poslancov

*

Proti :

0

Zdržali sa : O
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OZ schvaľuje „záverečný účet obce za :. 2020“
a)OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k
obce za rok 2020
Záverečnému účtů
b) OZ schvaľuje
celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez
výhrad.
c) OZ potvrdzuje
výsledok hospodárenia
schodok 70 599,65 €
*

OZ schvaľuje prevod do rezervného fondu zostatok príjmových
operácií
rozpočtového hospodárenia
finančných
operácií v zmysle 5 16 zák. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy č. 583/2004 Z.z.
po usporiadaní schodku a
nedočerpaných dotácií
z r. 2020.
Prevod do rezervného fondu obce po inventúre bankových účtov a
pokladnice vo výške zostatku fin. prostriedkov na bankových
účtoch
58 414,35 € e

e)

OZ schvaľuje rozpočtové hospodárenie r. 2020 bez vyhodnotenia
programu, z dôvodu, že rozpočet bol schvaľovaný bez programovej

f)

OZ odporúča vykonať prevod do rezervného fondu z bežného účtu
podľa
inventúry rezervného fondu v záverečnom účte za r. 2020
prevedená na
sumu 8 799,68 € previesť z EU, ktorá nebola
účet rezervného fondu v r.
2020.
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Hlasovanie:
Za :
5 poslancov

Proti
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Hlasovanie:
Za :

5

Proti :
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4.

poslancov

zdržali sa
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3.
OZ schvaľuje
Súhlasí so zaradením Obce Čakanovce

do územia pôsobnosti

MAS

Zdržali sa : O

OZ prerokovalo:
a)

žiadosť p. Marco Dračka, Hanojská 3, 040 13 Košice
zámenu pozemkov(zast. plocha )- prerokované
Návrh:
GP p. č. 130/13 - 558 m2 celá doposiaľ vo vlastníctve obce
navrhuje pre obec Čakanovce
GP p. č. 130/14 - 236 m2
0

di

a)Žiadosť o odkúpenie nekorešponduje s Geometrickým plán na
k. ú. Čakanovce
oddelenie parciel C KN č. 130/13 a 130/14
geodetické kancelária , Cestice
vyhotovený Martin Svoboda
z 30. 7. 2020 a overený Okresným úradom Košice okoliekatastrálny odbor z 25. 9. 2020 pod č. 1187/20.
b)

*

*

327

-

'

Požiadať
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p. Marco Dračka o osobnú účasť na najbližšom rokovaní OZ
Čakanovce za účelom objasnenia rozdielov v žiadosti
a Geometrickým plánom na rozdelenie parciel &. 130/1
3 a č. 130/14 2 LV č. 276 na najbližšie rokovanie OZ.
a) Marco Dračka
p. č. 130/13 geometrický plán — oddelenie
Svoboda parciel C KN Š. 130/13 a č. 130/14
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Hlasovanie:
Za : 5 poslancov
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Zdržali sa : 0
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OZ prerokovala žiadosť
Marek Kohút, Čakanovce č. 106 - žiadosť o odkúpenie pozemku
parcela č. 506/17 - 1073 m2 LV 338 o odkúpenie pozemku na
výstavbu rodinného domu
Je v chránenom území, právny vzťah neevidovaný a pretína
miestnu komunikáciu v osade Čakanovce.
Odpovedať: Obec nevlastní túto parcelu ( vlastník v KN *„E“
- Lesné a pozemkové spoločenstvo - urbári, pasienkari
Čakanovce), preto nemôže rozhodovať o odpredaji tejto
parcely.

Proti :

Čakanovciach

Proti :

, 4. s.

2021

Mgr. Dušan Vojtko

Antuš
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Jozef

Zdržali sa : 0

O
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Overovatelia zápisnice:

PD

OZ prerokovala žiadosť p. Ondreja Tomčík , Čakanovce č. 35
o preloženie vodovodného potrubia z pozemku p. Tomčika.
Vzhľadom na skutočnosť, že stavba bola realizovaná v minulom
režime v akcii „Z“
so súhlasom majiteľov pozemkov obec nemá
právnu povinnosť meniť tento stav.
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v

Zdržali sa : 0

O

te r

7.

5 poslancov
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