Obec Kačanov, 072 05 Kačanov 66
Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kačanov,
konaného dňa 11.12.2020.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Michal Tomko, starosta obce
Poslanci: Koščo Tibor, Koščo Ján, Kalok Eduard,
Ďalší prítomní: Bc. Jana Tatárová, referent obce

PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu na roky 2021-2023
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2021
List audítora pre OcZ obce Kačanov
Schválenie zámeru predaja pozemkov s osobitým zreteľom obce Kačanov
Schválenie VZN č.7/2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady
a drobné stavebné odpady obce Kačanov
10. Schválene VZN č. 8/2020 O poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OcÚ Kačanov
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

K bodu č: 1. otvorenie zasadnutia
Rokovanie OcZ otvoril Michal Tomko, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že sú prítomní traja poslanci a OcZ je uznášania schopné.
K bodu č: 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Tibor Koščo , Eduard Kalok
Zapisovateľka:
Bc. Tatárová Jana
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Uznesenie č: 77/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie:

za:

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0

Proti:
Zdržal sa :
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu na roky 2021-2023
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2021
List audítora pre OcZ obce Kačanov
Schválenie zámeru predaja pozemkov s osobitým zreteľom obce Kačanov
Schválenie VZN č.7/2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady
a drobné stavebné odpady obce Kačanov
10. Schválene VZN č. 8/2020 O poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OcÚ
Kačanov
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
K bodu č. 3: Kontrola uznesení z minulého obecného zastupiteľstva
Predložil starosta obce: Uznesenia z minulého zasadnutia sa priebežne plnia.
K bodu č. 4: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
Starosta obce oboznámil poslancov o stanovisku hlavnej kontrolórky obce, kde hlavná
kontrolórka navrhuje schváliť rozpočet na rok 2021 a rozpočty na roky 2022/2023 sú
orientačného charakteru navrhuje OcZ zobrať na vedomie. Stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu rozpočtu obce tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č: 78/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
Berie na vedomie - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
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K bodu č.5: Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o návrhu rozpočtu na roky 2021. Obecné
zastupiteľstvo prerokovalo tento návrh. Návrh rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č: 79/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
schvaľuje - Návrh rozpočtu na roky 2021-2023
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0

K bodu č. 6: Plán hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s Plánom kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2021, kde informovala poslancov OcZ o plánovaných
úlohách, stanovených na I. polrok 2021 :
1. Metodická činnosť k účtovnej závierke a výkazníctvu za IV.Q 2020.
2. Predloženie Obecnému zastupiteľstvu v Kačanove správu o kontrolnej činnosti
za rok 2020.
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých OZ na rok 2020.
4. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2010 o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (125/2016) a dodržiavanie zákona
č. 369/1990 o obecnom zriadení (70/2018).
5. Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu obce Kačanov na rok 2020.
6. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre II. Polrok 2021.
Ostatné činnosti: vypracovanie správ o výsledkoch ukončených kontrol, účasť na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva, spolupráca pri tvorbe VZN, koncepčných materiálov,
organizačných smerníc.
Uznesenie č. 80/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
Schvaľuje - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0
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K bodu č. 7: List audítora pre OcZ obce Kačanov
Starosta obce informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva o vykonanom
audite účtovnej jednotky obce Kačanov k 31.12.2019. Audit vykonala nezávislá audítorka
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. List audítora pre obecné zastupiteľstvo je prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 81/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
berie na vedomie - List audítora pre obecné zastupiteľstvo.
K bodu č. 8: Schválenie zámeru predaja pozemkov s osobitým zreteľom obce Kačanov
Referentka Obecného úradu informovala prítomných poslancov o ďalšom postupe pri prevode
obecných pozemkov kupujúcim súpisných čísel postavených domov a to: 80, 81, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 91, 94 ,95, 97, 101, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Starosta obce
navrhol schváliť prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku a jeho odpredaj.
Uznesenie č. 82/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kačanove schvaľuje
a) prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku,
parcela registra CKN 2390 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 246 m2,
parcela registra CKN 2391 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 98 m2,
zapísaného na LV č. 1797 pre obec Kačanov, okres Michalovce, kat. úz. Kačanov a
b) jeho odpredaj kupujúcemu Mária Gujdová, bytom Kačanov 80, 072 05, a to ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.,
schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide
o pozemok na ktorom je postavený rodinný dom žiadateľa za kúpnu cenu 2 €/m2, teda
za celkovú kúpnu cenu 688,00 €. Obecné zastupiteľstvo dáva starostovi obce súhlas
na podpis kúpno - predajnej zmluvy s kupujúcim.

Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0
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Uznesenie č. 83/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kačanove schvaľuje
a) prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku,
parcela registra CKN 2387 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 144 m2,
parcela registra CKN 2388 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 81 m2
zapísaného na LV č.1797 pre obec Kačanov, okres Michalovce, kat. úz. Kačanov a
b) jeho odpredaj kupujúcim Tomáš Kanči bytom Kačanov 81,072 05, a Jozef Kanči
bytom Kačanov 81 072 05, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok na ktorom je postavený rodinný
dom žiadateľa za kúpnu cenu 2 €/m2, teda za celkovú kúpnu cenu 450,00 €. Obecné
zastupiteľstvo dáva starostovi obce súhlas na podpis kúpno – predajnej zmluvy
s kupujúcim.
Hlasovanie:

za:

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0

Proti:
Zdržal sa :

Uznesenie č. 84/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kačanove schvaľuje
a) prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku,
parcela registra CKN 2381 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 140 m2,
parcela registra CKN 2382 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 97 m2,
zapísaného na LV č. 1797 pre obec Kačanov, okres Michalovce, kat. úz. Kačanov a
b) jeho odpredaj kupujúcemu Stanislav Kalok, bytom Kačanov 83, 072 05, a to ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.,
schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide
o pozemok na ktorom je postavený rodinný dom žiadateľa za kúpnu cenu 2 €/m2, teda
za celkovú kúpnu cenu 474,00 €. Obecné zastupiteľstvo dáva starostovi obce súhlas
na podpis kúpno – predajnej zmluvy s kupujúcim.
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0
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Uznesenie č. 85/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kačanove schvaľuje
a) prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku,
parcela registra CKN 2366 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 280 m2,
parcela registra CKN 2367 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 112 m2,
zapísaného na LV č. 1797 pre obec Kačanov, okres Michalovce, kat. úz. Kačanov a
b) jeho odpredaj kupujúcemu Ján Kalok, bytom Kačanov 84, 072 05, a to ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.,
schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide
o pozemok na ktorom je postavený rodinný dom žiadateľa za kúpnu cenu 2 €/m2, teda
za celkovú kúpnu cenu 784,00 €. Obecné zastupiteľstvo dáva starostovi obce súhlas
na podpis kúpno – predajnej zmluvy s kupujúcim.

Hlasovanie:

za:

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0

Proti:
Zdržal sa :

Uznesenie č. 86/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kačanove schvaľuje
a) prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku,
parcela registra CKN 2364 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 333 m2,
parcela registra CKN 2365 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 92 m2,
zapísaného na LV č. 1797 pre obec Kačanov, okres Michalovce, kat. úz. Kačanov a
b) jeho odpredaj kupujúcim Karol Dančo, bytom Kačanov 85, 072 05, a Zuzana
Dančová, bytom Kačanov 85, 072 05 a to ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok na ktorom je
postavený rodinný dom žiadateľa za kúpnu cenu 2 €/m2, teda za celkovú kúpnu cenu
850,00 €. Obecné zastupiteľstvo dáva starostovi obce súhlas na podpis kúpno –
predajnej zmluvy s kupujúcim.

Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0
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Uznesenie č. 87/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kačanove schvaľuje
a) prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku,
parcela registra CKN 2362 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 369 m2,
parcela registra CKN 2363 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 146 m2,
zapísaného na LV č. 1797 pre obec Kačanov, okres Michalovce, kat. úz. Kačanov a
b) jeho odpredaj kupujúcim Imrich Kalok, bytom Kačanov 86, 072 05, a Jesika
Kaloková, 104 072 05 a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok na ktorom je postavený rodinný
dom žiadateľa za kúpnu cenu 2 €/m2, teda za celkovú kúpnu cenu 1 030,00 €.
Obecné zastupiteľstvo dáva starostovi obce súhlas na podpis kúpno – predajnej
zmluvy s kupujúcim.

Hlasovanie:

za:

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0

Proti:
Zdržal sa :

Uznesenie č. 88/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kačanove schvaľuje
a) prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku,
parcela registra CKN 2360 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 431 m2,
parcela registra CKN 2361 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 213 m2,
zapísaného na LV č. 1797 pre obec Kačanov, okres Michalovce, kat. úz. Kačanov a
b) jeho odpredaj kupujúcim Marek Kalok, bytom Kačanov 87 072 05, Marián Šušuk,
bytom Kačanov 87 072 05, a Anna Šušuková bytom Kačanov 87 072 05 a to ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.,
schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide
o pozemok na ktorom je postavený rodinný dom žiadateľa za kúpnu cenu 2 €/m2, teda
za celkovú kúpnu cenu 1 288,00 €. Obecné zastupiteľstvo dáva starostovi obce
súhlas na podpis kúpno – predajnej zmluvy s kupujúcim.

Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0
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Uznesenie č. 89/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kačanove schvaľuje
a) prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku,
parcela registra CKN 2358 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 342 m2,
parcela registra CKN 2389 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 52 m2,
zapísaného na LV č. 1797 pre obec Kačanov, okres Michalovce, kat. úz. Kačanov a
b) jeho odpredaj kupujúcemu Maroš Kalok, bytom Kačanov 88 072 05, a to ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.,
schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide
o pozemok na ktorom je postavený rodinný dom žiadateľa za kúpnu cenu 2 €/m2, teda
za celkovú kúpnu cenu 788,00 €. Obecné zastupiteľstvo dáva starostovi obce súhlas
na podpis kúpno – predajnej zmluvy s kupujúcim.

Hlasovanie:

za:

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0

Proti:
Zdržal sa :

Uznesenie č. 90/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kačanove schvaľuje
a) prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku,
parcela registra CKN 2356 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 507 m2,
parcela registra CKN 2357 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 134 m2,
zapísaného na LV č. 1797 pre obec Kačanov, okres Michalovce, kat. úz. Kačanov a
b) jeho odpredaj kupujúcemu Imrich Kalok, bytom Kačanov 89 072 05, a to ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.,
schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide
o pozemok na ktorom je postavený rodinný dom žiadateľa za kúpnu cenu 2 €/m2, teda
za celkovú kúpnu cenu 1 282,00 €. Obecné zastupiteľstvo dáva starostovi obce
súhlas na podpis kúpno – predajnej zmluvy s kupujúcim.

Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0
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Uznesenie č. 91/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kačanove schvaľuje
a) prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku,
parcela registra CKN 2355 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 446 m2,
parcela registra CKN 2354 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 39 m2,
parcela registra CKN 2353 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 57 m2,
parcela registra CKN 2352 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 69 m2,
parcela registra CKN 2351 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 61 m2,
zapísaného na LV č. 1797 pre obec Kačanov, okres Michalovce, kat. úz. Kačanov a
b) jeho odpredaj kupujúcim Monika Kaloková, bytom Kačanov 91 072 05, a Ondrej
Kalok, bytom Kačanov 91 072 05, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok na ktorom je postavený
rodinný dom žiadateľa za kúpnu cenu 2 €/m2, teda za celkovú kúpnu cenu
1 344,00 €. Obecné zastupiteľstvo dáva starostovi obce súhlas na podpis kúpno –
predajnej zmluvy s kupujúcim.

Hlasovanie:

za:

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0

Proti:
Zdržal sa :

Uznesenie č. 92/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kačanove schvaľuje
a) prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku,
parcela registra CKN 2346 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 119 m2,
parcela registra CKN 2345 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 483 m2,
zapísaného na LV č. 1797 pre obec Kačanov, okres Michalovce, kat. úz. Kačanov a
b) jeho odpredaj kupujúcim Koloman Kalok, bytom Kačanov 94 072 05, a Ingrid
Kaloková, bytom Kačanov 94 072 05, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok na ktorom je
postavený rodinný dom žiadateľa za kúpnu cenu 2 €/m2, teda za celkovú
kúpnu cenu 1 204,00 €. Obecné zastupiteľstvo dáva starostovi obce súhlas na podpis
kúpno – predajnej zmluvy s kupujúcim.

Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0
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Uznesenie č. 93/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kačanove schvaľuje
a) prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku,
parcela registra CKN 2343 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 467 m2,
parcela registra CKN 2344 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 103 m2,
zapísaného na LV č. 1797 pre obec Kačanov, okres Michalovce, kat. úz. Kačanov a
b) jeho odpredaj kupujúcim Miroslav Kalok, bytom Kačanov 95 072 05, a Angelika
Kaloková, bytom Kačanov 95 072 05, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., schvaľovaný trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok na ktorom je
postavený rodinný dom žiadateľa za kúpnu cenu 2 €/m2, teda za celkovú
kúpnu cenu 1 140,00 €. Obecné zastupiteľstvo dáva starostovi obce súhlas na podpis
kúpno – predajnej zmluvy s kupujúcim.

Hlasovanie:

za:

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0

Proti:
Zdržal sa :

Uznesenie č. 94/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kačanove schvaľuje
a) prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku,
parcela registra CKN 2339 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 148 m2,
parcela registra CKN 2338/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 709 m2,
parcela registra CKN 2338/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 26 m2,
zapísaného na LV č. 1797 pre obec Kačanov, okres Michalovce, kat. úz. Kačanov a
b) jeho odpredaj kupujúcemu Milan Kalok, bytom Kačanov 97 072 05, a to ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.,
schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide
o pozemok na ktorom je postavený rodinný dom žiadateľa za kúpnu cenu 2 €/m2, teda
za celkovú kúpnu cenu 1 766,00 €. Obecné zastupiteľstvo dáva starostovi obce
súhlas na podpis kúpno – predajnej zmluvy s kupujúcim.

Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0
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Uznesenie č. 95/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kačanove schvaľuje
a) prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku,
parcela registra CKN 2336 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 495 m2,
parcela registra CKN 2337 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 120 m2,
zapísaného na LV č. 1797 pre obec Kačanov, okres Michalovce, kat. úz. Kačanov a
b) jeho odpredaj kupujúcemu Radko Kalok, bytom Kačanov 101 072 05, a to ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.,
schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým je skutočnosť, že ide
o pozemok na ktorom je postavený rodinný dom žiadateľa za kúpnu cenu 2 €/m2, teda
za celkovú kúpnu cenu 1 230,00 €. Obecné zastupiteľstvo dáva starostovi obce
súhlas na podpis kúpno – predajnej zmluvy s kupujúcim.

Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0

K bodu 9: Schválenie VZN č.7/2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku za kom.
odpad a drobné stavebné odpady obce Kačanov
Referentka Obecného úradu predstavila návrh VZN č. 7/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Kačanov, kde
informovala prítomných poslancov o návrhu zvýšenia miestneho poplatku za komunálne
odpady z pôvodných 7€ / osoba / rok na 10€ / osoba / rok s účinnosťou od 01.01.2021.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo tento návrh. Do návrhu sa dopĺňa v čl. V § 19 veta:
Domácnosť s 6 a viac osôb má nárok na 48 vývozov za kalendárny rok po zaplatení
miestneho poplatku za komunálne odpady.
Uznesenie č. 96/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
Schvaľuje – VZN č. 7/2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0

11

K bodu 10: Schválene VZN č. 8/2020 O poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OcÚ
Kačanov
Referentka Obecného úradu predstavila návrh VZN č. 8/2020 o poplatkoch za pracovné
úkony vykonávané Obecným úradom Kačanov s účinnosťou od 01.01.2021. Obecné
zastupiteľstvo návrh VZN č. 8/2020 prerokovalo.
Uznesenie č. 97/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
Schvaľuje – VZN č. 7/2020 O poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom
Kačanov
Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0

K bodu 11: Rôzne
 Starosta obce predložil prítomným poslancom zoznám dlžníkov na miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady obce Kačanov za rok 2019 a rok 2020.
Uznesenie č. 98/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
Odporúča zaslať výzvu na zaplatenie pohľadávky.

Hlasovanie:

za:
Proti:
Zdržal sa :

3, Koščo Tibor, Kalok Eduard,
Koščo Ján
0
0

Starosta obce ďalej informoval prítomných poslancov:


o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt Výstavba
chodníkov v obci Kačanov zo dňa 20.11.2020 . Výška schváleného nenávratného finančného
príspevku je 122 952,23€ so spoluúčasťou vo výške 5% čo predstavuje 6 471,17€ . Celkové
oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 129 423,40€. V súčasnosti obec
Kačanov čaká na zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
 o opätovné zaslanie žiadosti o technické vybavenie pre projekt z Environmentálneho
fondu – traktor, vlečka, nakladač ktorý nebol v minulosti schválený.
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Uznesenie č. 99/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov
Berie na vedomie informácie o :
 schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt
Výstavba chodníkov
 opätovnom zaslaní žiadosti o technické vybavenie pre projekt z Environmentálneho
fondu– traktor, vlečka, nakladač

Zapísala: Tatárová Jana

Michal Tomko - starosta obce

Overovatelia:
Tibor Koščo

........................................

Eduard Kalok

........................................
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