
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Pozdišovciach č. 5/2011
zo dňa 2. decembra 2011

Návrhová komisia: Ing. M. Vereščák, Ing. M. Šesták, p. C. Kováč

Zapisovateľ: M. Ondo-Eštoková

Obecné zastupiteľstvo:

BERIE NA VEDOMIE:A) 
Oznámenie p. P. Lukáča o vzdaní sa poslaneckého mandátu1. 
Informáciu o pripravovaných kultúrnych akciách a to: Mikuláš 2011 – 11. 12. 2011 o 15.00 hod. v KD 2. 
a Vianočné posedenie – 17. 12. 2011 o 17.00 hod.
Návrhy Mgr. Z. Vargovej na využitie budovy bývalej šk. jedálne ZŠ, návrh svetelnej signalizácie pri 3. 
hlavnej ceste.

SCHVAĽUJE:B) 
Správu o hospodárení za III.Q 2011 a úpravy rozpočtu podľa priloženej prílohy.1. 
VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a poplatku za TKO a drobné stav. odpady. Výška poplatku za vý-2. 
voz TKO na osobu/rok je 12 €, max. 3 platiaci v rodine.
Spätné odkúpenie pozemku v časti Arenda par. č. 2904/87 za predajnú cenu 12€/m3. 2 + náklady na IS, 
ktoré boli doteraz vynaložené cca 685€ od vlastníka: Vladimír Miškanič a manželka Jana Miškani-
čová.
Odmeny4. 
 poslancom OZ a kontrolórke vo výške 170 € + 8€ za každú akciu, zástupcovi starostu 150 €,• 
 p. Hreščo 120 € za príspevky do obecných novín,• 
 p. I. Macková 70 € za vedenie obecnej knižnice,• 
 p. Čenčarik 70 € za prípravu propagačných materiálov,• 
 pracovníčkam OcÚ po 8 € za účasť na obecných akciách a zastupiteľstvách,• 
 p. Ondrej Novák 100 € a Zuzana Nováková 100 € za vedenie detského folklórneho súboru Harčarik,• 
 členom folklórnej skupiny odmeny na základe priloženého zoznamu.• 

Prebytok hospodárenia za r. 2010 pre účely tvorby RF sa mení na 7.633,07 €, ktorý je krytý fi nančný-5. 
mi prostriedkami k 31. 12. 2010.

ODPORÚČA:C) 
Starostovi obce pripraviť verejnú obchodnú súťaž na opätovný predaj par.č. 2904/87 za cenu 13€/m1. 2 
+ náklady na vklad do katastra.
Obhliadku šk. jedálne a vytvorenie pracovnej skupiny poslancov ohľadom rekonštrukcie školskej je-2. 
dálne a výberu zariadenia šk. dvora. Termín: do 15. 1. 2012

KONŠTATUJE:D) 
Že Ivana Sotáková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OcZ.

Za uznesenie hlasovalo 8 z 8 poslancov.

 Ing. Ján Čižmárik, v. r.
 starosta obce


