Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 30.5.2019

Uznesenie č. 61/2019 – „OZ schvaľuje zapisovateľa zápisnice Mgr. Marcelu Jackovú a za
overovateľov zápisnice Petra Čuhu a Mgr. Róberta Ondreja.“
Uznesenie č. 62/2019 – „OZ schvaľuje zaradenie nasledujúcich žiadostí do programu
rokovania – žiadosť Domova sv. Dominika v Petrovanoch; žiadosť o peňažný príspevok Pavol
Hudák, Kendice 311; VVS a.s. – zverenie majetku obce do správy VVS a.s. (Tehliarske domky,
IBV Misalatov).“
Uznesenie č. 63/2019 – „OZ schvaľuje návrh poslanca Ing. Petra Kočiška preložiť body 7)
Sociálny podnik; 12) Futbalové ihrisko-nový areál; 15c) územný plán obce –lokalita Suchý;
16) Miestna časť Tehelňa-Tekeriš na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
po zasadnutí finančnej komisie.“
Uznesenie č. 64/2019 – „OZ schvaľuje zaradiť na rokovanie zastupiteľstva návrh poslanca
Petra Čuhu, ktorý súvisí s problematikou nájomných zmlúv vlastníkov pozemkov pod starým
ihriskom.“
Uznesenie č. 65/2019 – "OZ Kendice schvaľuje zmenu programu 7. zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 66/2019 – „OZ schvaľuje predloženú kontrolu plnenia uznesení.“
Uznesenie č. 67/2019 – „OZ doporučuje starostovi obce pokračovať v iniciatíve umiestniť
triedu Materskej školy do Komunitného centra.“
Uznesenie č. 68/2019 -„OZ schvaľuje zmluvu č. 0895/3150/2029 o zriadení vecného bremena
v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (oprávnený) pre
stavbu IBV Pod Misalatovom, rozšírenie NN strpieť umiestnenie elektro – energetického
zariadenia na parcelách č. C KN č.443/2, druh ostatná plocha, výmera 278m 2 , parc. C KN
č.459/2,druh ostatná plocha, výmera 51m 2 ,parc. C KN č.462/3,druh ostatná plocha, výmera
48m 2 , parc. C KN č.464,druh orná pôda, výmera 27m 2 , parc. C KN č.465/1, druh zastavaná
plocha, výmera 5333 m 2 , parc. C KNč.465/2, druh orná pôda, výmera 20 m 2 , parc. C KN
č.775/1, druh zastavaná plocha, výmera 1276 m 2 v rozsahu geometrického plánu č. 174/2018
a 175/2018. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.“

Uznesenie č. 69/2019 – „OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech SPP distribúcia
a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava 26 pre stavbu IBV Pod Misalatovom strpieť
umiestnenie plynárenského zariadenia na parcelách 444, 447, 448, 451/5, 451/6, 452, 458, 459,
462, 464, 465/3, 465/2, 465/1. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.“
Uznesenie č. 70/2019 – „Obecné zastupiteľstvo predložený návrh zmluvy o výkone správy
majetku obce s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s:
a)

prerokovalo bez pripomienok

b)

schvaľuje
1. zverenie majetku obce /presná definícia/ do správy pre VVS, a. s. s obstarávacou
cenou 271 672,676 €
2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.
/definovať zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas výkonu správy,
najdôležitejšie práva a povinnosti zmluvných strán/

Uznesenie č. 71/2019 – „OZ schvaľuje predaj obecného majetku – pozemku parcela č. 755/12
k.ú. Kendice, LVč. 942 o výmere 17 m2 pre p. Máriu Baranovú, Kendice 379.
(hlasovanie poslancov: 1 poslanec za; 3 poslanci proti – predaj nebol odsúhlasený)
Uznesenie č. 72/2019 - „OZ schvaľuje predaj obecného majetku – podiel 1/5 parcela č. 755/95
k.ú. Kendice, LVč. 2580 pre p. Annu Diškantovú, trvale bytom Karpatská 8, Prešov.“
(hlasovanie poslancov: 4 poslanci proti – predaj nebol odsúhlasený)
Uznesenie č. 73/2019 – „OZ schvaľuje mimoriadnu dotáciu Apoštolskej Cirkvi, zbor Kendice
vo výške 1500 €.“
(hlasovanie poslancov: 1 poslanec za; 3 poslanci proti – dotácia nebola odsúhlasená)
Uznesenie č. 74/2019 – „OZ berie na vedomie podmienky zapojenia kanalizácie v lokalite
Tehliarske domky. Pre ostatnú časť obce doporučuje starostovi vypracovať podmienky akcie
na dotácie od obce.“
Uznesenie č. 75/2019 - „OZ berie na vedomie výsledky poslaneckého prieskumu. Opatrenia,
návrhy a harmonogram úloh a termínov spracujú príslušné komisie OZ aj v súčinnosti s TSP a
KC .“
Uznesenie č. 76/2019 – „OZ berie na vedomie informácie o aktuálnom stave TSP a KC.“

Uznesenie č. 77/2019 – „OZ schvaľuje demontáž prístrešku pri KD svojpomocne a jeho
uloženie v priestoroch zeleninárskeho strediska.“
Uznesenie č. 78/2019 – „OZ berie na vedomie informácie o projektoch prebiehajúcich v obci
(Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ, Miestna občianska poriadková služba)
a ďalších žiadostiach o dotácie, ktoré obec podala.“
Uznesenie č. 79/2019 – „OZ schvaľuje:
1.

predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Nadstavba objektu Materskej školy
Kendice na účely zvýšenia kapacít“ v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1, ktorý je
v súlade s platným Územným plánom obce a Programov rozvoja obce,

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci po schválení
žiadosti o NFP,
3. financovanie a spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt „Nadstavba objektu Materskej školy Kendice na účely zvýšenia
kapacít“ v maximálnej výške 26 392,27,- EUR,
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
OZ súhlasí:
1. s predložením žiadosti o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1.
Uznesenie č. 80/2019 – „OZ poveruje starostu obce pripraviť verejné zhromaždenie občanov
na termín jar 2020.“
Uznesenie č. 81/2019 – „OZ berie na vedomie informácie o festivale V Kendzicoch vešelo,
Kendických Kapustových slávnostiach a 770. výročí obce.“
Uznesenie č. 82/2019 - „OZ berie na vedomie majetkové priznanie riaditeľky Materskej školy
Mgr. Ľubice Skubeňovej bez výhrad.“
Uznesenie č. 83/2019 – „OZ na základe žiadosti Domova sv. Dominika v Petrovanoch
schvaľuje finančný príspevok vo výške 100 € mesačne na poskytovanie terénnej
opatrovateľskej služby pre pani Annu Sikorjákovú trvale bytom Kendice 259.“
Uznesenie č. 84/2019 – „OZ na základe žiadosti Pavla Hudáka schvaľuje finančný príspevok
vo výške 320 € jednorazovo na účel úpravy motorového vozidla na ručné riadenie.“

