UZNESENIE
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kojšove
konaného dňa 25. 11. 2011
Obecné zastupiteľstvo
A. S C H V A Ľ U J E
Uznesenie:
č. 50/2011 -VZN č.2/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady na území Obce Kojšov s platnosťou od 1.1.2012
č. 51/2011 - Podmienky pre vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na nájom nebytových
priestorov s.č. 308 o celkovej výmere 144 m2 – Predajňa potravín, rozličný
/zmiešaný/ tovar.
č. 52/2011 - Podmienky pre vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na nájom nebytových
priestorov s.č. 307 o celkovej výmere 45 m2 – Predajňa mäsa a mäsových
výrobkov.
č. 53/2011 – Predloženie žiadosti o NFP s nasledovnými údajmi:
Názov projektu:
Zberný dvor Kojšov
Výška celkových výdavkov na projekt:
653 808,00 Eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:
653 808,00 Eur
Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov:
32 690,40 Eur
Spôsob financovania projektu:
32 690,40 Eur z vlastných zdrojov
č. 54/2011 - Žiadosť – Miestneho odboru Matice slovenskej v Kojšove o poskytnutie
finančného príspevku z rozpočtu obce vo výške 135,-€, ktoré organizácia
vynaložila na cestovné výdavky pre účinkujúcich Heligonkárov.
č. 55/2011 - Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi o zrušenie stavebnej uzávery na parcelách č.
602 a 603 a zároveň poveruje starostu, aby v danej veci neodkladne konal.

B. B E R I E N A V E D O M I E
Uznesenie:
č. 56/2011 - Kontrolu plnenia uznesení a informácie starostu obce o jednotlivých obecných
aktivitách.
č. 57/2011 – Žiadosť – Petra Škrobiana, 05552 kojšov č. 64 o úpravu pozemku č. 728/1 vo
vlastníctve obce a poveruje stavebnú komisiu prekonzultovať žiadosť.
č. 58/2011 – Žiadosť – Márii Mačingovej o výrub stromov pri RD s.č.58 a poveruje stavebnú
komisiu preveriť žiadosť.
č. 59/2011 – Žiadosť – Petera Hadbavného, Kašovská 130/12, 07605 Zemplínske Jastrabie
o pridelenie 3-izbového bytu v bytovom dome, ktorý je vo vlastníctve obce
Kojšov

č. 60/2011 – Sťažnosť - Jadrany Hadbavnej, Kojšov č.364, 05552 na rod. Piatnicovú
z dôvodu nedodržovania domového poriadku v bytovom dome, ktorý je vo
vlastníctve obce Kojšov. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi prizvať
rodinu Piatnicovú a rodinu Hadbavných na osobný pohovor na Obecný úrad.
č. 61/2011 - Sťažnosť - rod. Piatnicovej, Kojšov č. 364, 05552 na Jadrany Hadbavnú,
Kojšov č.364, 05552 z dôvodu nedodržovania domového poriadku v bytovom
dome, ktorý je vo vlastníctve obce Kojšov. Obecné zastupiteľstvo odporúča
starostovi prizvať rodinu Piatnicovú a rodinu Hadbavných na osobný pohovor na
Obecný úrad.
č. 62/2011 – Pripomienky, otázky a odporúčania občanov prediskutované na verejnom
zastupiteľstve.

C: P O V E R U J E
Uznesením:
č. 63/2011 – starostu obce, aby predložil doklady – návrh realizácie parku pred Obecným
úradom, finančný rozpočet materiálu, rozpočet realizácie parku a zmluvu o dielo
s realizátorom prác na konzultáciu obecnému zastupiteľstvu.

V Kojšove 25. 11. 2011
....................................................
Ing. Anton Bašniar
starosta obce Kojšov

