
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Pozdišovciach č. 06/2020 
zo dňa 27.novembra 2020 

 
 

Návrhová komisia:  Mgr. R. Bakajsa, Ing. D. Ondo-Eštoková, I. Hreščo 
 
Zapisovateľ:  A.Opová 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
A. Berie na vedomie: 
 
1. Príležitosť vytvorenia funkčného územia mesta Michalovce spolu s obcou Pozdišovce a 
ďalšími okolitými obcami, ako aj možnosti a podmienky spoločného plánovania a realizácie 
rozvoja UMR v programovom období EÚ 20121 – 2027 /2030/. 
2. Začiatok obstarávania Územného plánu zóny lokalita Árenda. 
3. Prípravu žiadosti na Environmentálny fond  o podporu formou dotácie  na financovanie 
zámerov obce v oblasti odpadového hospodárstva v činnostiach C1a C5 – malá kompostáreň 
 
B. Schvaľuje: 
 
1. Zámer na prevod nehnuteľností obce spôsobom hodným osobitného zreteľa podľa par.9 
odst.2 písmena a) zákona č.138/1991 zb. o majetku obcí a to: 

a) Časť parcely  CKN 1320/5 k.ú Pozdišovce o výmere 35m2 má slúžiť na zarovnanie parcely 
CKN 880/3 ,ktorá hraničí s predmetnou obecnou parcelou. Žiadateľom o prevod je I. 
Koribanič, Pozdišovce 298. Cena za prevod 4,-€ /m2 + náklady na GP a vklad do KN. (viď 
príloha č.1 Uznesenia) 
b) Časť parcely CKN 1320/2 o výmere cca 50-60 m2 ,ktorá bude pričlenená k parcele CKN 
967/2 pre potreby zarovnania hranice pozemku a prístupu na daný pozemok. Žiadatelia: 
Albert Baran a Adriána Baranová, Pozdišovce 168, cena 4,-€/m2 + náklady na GP a vklad do 
katastra /príloha č. 2/. 
 
2. Dodatok č.3 k VZN č.02/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce, ktorý mení sadzbu za vývoz TKO/obyvateľa/rok 
a sadzby pre výpočet dane z nehnuteľností  od.1.1.2021 (viď prílohu č. 3)  
 
3. Dodatok č.4 k Zmluve o výkone správy majetku obce č. 255/12/2006/Mi. t.j. 
zverenie majetku obce – Kanalizačný zberač A v dĺžke 897,66 m do správy VVS a.s  (viď 
prílohu uznesenia č.4) 
 
4. Podanie žiadosti na SPF ohľadom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov na parcelách 
CKN č.749/4, CKN č. 750/3, CKN č. 750/4, CKN č. 750/5, CKN č.751/1, CKN č.751/2 
podľa GP č. 36579017-24/2019 zo dňa 29.9.2020 overeného Okresným úradom Michalovce, 
katastrálnym odborom dňa 11.11.2020 pod č. G1 - 263/2020 z majetku SR v správe SPF do 
vlastníctva obce Pozdišovce (príloha uznesenia č. 5). 
 
5. Na základe vyhodnotenia spolupráce počas roka s niektorými občanmi OcZ schvaľuje 
odmenu pre: p. M. Hrešča za príspevky do novín 330 €, p. I. Mackovú za prácu v knižnici v 
čiastke 100 €. 
 
6. Úpravu rozpočtu v jednotlivých  položkách podľa  prílohy č. 6. 



C: Poveruje starostu: 
 

1. V prípade kladného stanoviska MIRRI 

1a. Rokovať o podmienkach zloženia Kooperačnej rady územného mestského rozvoja,   
o podmienkach tvorby spoločného PHSR, 
1b. Predložiť obecnému zastupiteľstvu návrh Zmluvy o spolupráci územného  
mestského rozvoja na prerokovanie a schválenie. 
 

2. Zastupovaním pri podaní žiadosti na Slovenský pozemkový fond ohľadom 
majetkoprávneho vysporiadania pozemkov CKN č.749/4, CKN č.750/3, CKN č.750/4, 
CKN č.750/5, CKN č.751/1, CKN č.751/2 podľa GP č. 36579017-24/2019 zo dňa 
29.9.2020 overeného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom dňa 
11.11.2020 pod č. G1 - 263/2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
        Ing. Ján Čižmárik, v.r. 
               starosta obce 
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