Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Pozdišovciach č. 06/2015
zo dňa 27. novembra 2015
Návrhová komisia: O. Novák, J. Ihnacík, C. Kováč
Zapisovateľ: M. Ondo-Eštoková
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Oboznámenie sa so stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou /CLLD/ na území
v pôsobnosti MAS DUŠA, oz.
2. Termíny kultúrnych podujatí
6.12.2015 Mikuláš
19.12.2015 vianočné posedenie
6.2.2016 obecný ples 3. ročník
B. Schvaľuje:
1. Správu o hospodárení za III. Q 2015 a úpravu rozpočtu vo vybraných položkách.
2. Dodatok č. 2 k VZN č. 02/2003 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pozdišovce.
1.1. § 3 bod 5 – úprava sadzby za lesné pozemky na 0,07 €/m2
1.2. Splatnosť dane z nehnuteľnosti v jednej splátke do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia /§ 6 bod 3/
1.3. Hodnotu pozemku za 1 m2 na parcelách v dobývacom priestore Hura na
0,0730. Územie je vyznačené hranicou dobývacieho priestoru.
Sadzba dane je 0,35 % zo základu.
1.4. Výšku miestneho poplatku za drobný stavebný odpad v sume
0,015 €/1 kg splatný do pokladne OcÚ /doplňujú sa všeobecné ustanovenia/
3. Potvrdzuje súhlas obce so zaradením do územia verejno-súkromného partnerstva
MAS DUŠA, občianske združenie.
4. Žiadosť ECAV Pozdišovce o finančný príspevok v sume 2.200 € na základe
predložených faktúr /10% z celkovej preinvestovanej čiastky 22.022 €/.
5. Žiadosť o finančný príspevok grécko-kat. cirkvi farnosť v Pozdišovciach v sume
630 € /10 % z celkovej preinvestovanej čiastky 6.335 €/
6. Výšku odmien:
1. poslancom OcZ a kontrolórke na základe účasti na zasadnutiach
OcZ a rady OcZ a akciách organizovaných obcou a paušálnu odmenu 300 € za
prácu v roku 2015 a to na základe VZN o odmeňovaní.
Ďalej schvaľuje odmenu zástupcovi starostu – 300 € a občanom, ktorí sa v tomto roku
zaslúžili o rozvoj obce: M. Hreščo 200 €, I. Macková 80 €, J. Čenčarik 80 €, O. Novák
200 €, Z. Nováková 200 €
7. Schvaľuje v súlade s § 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 2016.
8. Schvaľuje rekonštrukčné práce na obecnej budove súp. č. 202 /Hvizda/
C. Poveruje:
1. starostu obce úpravou rozpočtu v prekročených položkách do výšky 10.000 €
D. Odporúča:
1. starostovi osloviť firmu Dalnet Michalovce ohľadne optických sietí.
Za uznesenie hlasovalo 8 z 8 poslancov.
Ing. Ján Čižmárik
starosta obce

