Uznesenie obecného zastupiteľstva v Pozdišovciach č. 05/2014 zo dňa 31.10.2014
Návrhová komisia: M. Ondo-Eštoková, Mgr. R. Bakajsa, Ing. N. Jurková
Zapisovateľ: Ing. M. Vereščák

Obecné zastupiteľstvo:
A. Berie na vedomie:
1. Žiadosť ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
B. Schvaľuje:
1. Zverejnenie majetku Obce – kanalizácie v časti Arenda v účtovnej hodnote 25.052,05 €
do správy VVS a.s. – viď príloha č. 1 Uznesenia
2. Distribúciu letáku zaregistrovaných kandidátov pre komunálne voľby občanom Obce
3. Dodatok č.1.k VZN č. 02/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pozdišovce – viď prílohu č.
2 Uznesenia
4. Schvaľuje v súlade s par. 4 ods. 5 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení nesk. predpisov neuplatňovanie programov v rozpočte obce
Pozdišovce na rok 2015
5. OcZ schválilo paušálnu odmenu poslancom OcZ a kontrolórke obce za prácu vo
volebnom období vo výške 270 € + odmenu za účasť na akciách OcZ a zasadnutiach OcZ
v r. 2014,ďalej odmenu zástupcovi starostu Ing. M. Vereščákovi 200 € a odmeny
občanom obce za prácu pre obec: M. Hreščovi- 150 €, I. Mackovej- 80 €, J. Čenčarikovi80 €, O. Novákovi- 150 €, Z. Novákovej 150 €.

Ing. Ján Čižmárik
starosta obce

Za uznesenie hlasovalo 7 zo 7 poslancov.

Príloha č. 1
k uzneseniu OcZ v Pozdišovciach č. 05/2014 zo dňa 31.10.2014

OcZ schvaľuje zverenie majetku Obce – kanalizácie v časti Arenda, názov stavby:
„Pozdišovce rozšírenie kanalizácie“ do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti
a.s. v účtovnej hodnote 25.052,05 €.
Definícia majetku: potrubie splaškovej kanalizácie z rúr PVC DN 250 korugovaných dĺžky
101,2 m, kanalizačné prípojky z rúr PVC DN 150 hladkých 25 m, výtlačné potrubie z rúr
HDPE DN 50/63 PN 10 dĺžky 124,1 m, čerpacia stanica betónová 1500/3300 s liatinovým
poklopom 800 x 800 s osadenými dvoma čerpadlami FLYGHT MP 3068, 3 ks betónové
kanalizačné šachty, NN prípojka v dĺžke 88 m k ČS a odberné zariadenie k ČS.

Z celkového počtu 9 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7 poslanci.
Za schválenie návrhu na zverenie majetku do správy hlasovalo 7 poslancov.
Proti schváleniu návrhu hlasovalo 0 poslancov.

V Pozdišovciach 31.10.2014

Príloha č. 2 k uzneseniu OcZ v Pozdišovciach č.05/2014 zo dňa 31.10.2014
Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pozdišovce

Doplnenie § 6:
Nový odst. č. 4:
Správca dane znižuje sadzbu u stavieb na bývanie o 50 % z pôvodnej sadzby pre
občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím /ZŤP/.
O zníženie sadzby treba požiadať do 31.01. príslušného kalendárneho roka, v ktorom je daň
splatná s doložením preukazu ZŤP.
Nový odst. č. 5:
Ďalej správca dane znižuje sadzbu u stavieb na bývanie pre obyvateľov starších ako 70
rokov o 30 % z pôvodnej sadzby. Pre posúdenie veku je rozhodujúci stav k 31.12.
predchádzajúceho roka. Uvedená zľava platí pre majiteľa rodinného domu.
Doplnenie § 7:
Nový odst. č. 8:
Správca dane znižuje sadzbu za psa o 50 % oproti pôvodnej sadzbe pre občanov, ktorí
dovŕšili vek 70 rokov k 31.12. predchádzajúceho roka.

V Pozdišovciach 31.10.2014

