
KY-306/2021/OcU-5
UZNESENIA OcZ

Obecné zastupitďstvo v Kapušanoch
na svojom zasadnutí dna 30. 12.2021

přijímá tieto uznesenia:

Kapušany,30.12.2021

• Uznesenie č. 119/2021
Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch

schvaluje návrhovú komisiu:

určuje za overovatel'ov zápisnice:

V Kapušanoch, dna 30. 12. 2021

Ing. Andrea Havrillová

Ing. Eudmila Hamarová, PhD.
Mgr. Lenka Smetanková

RNDyyslávka Guteková \^
stfefrostka obce

• Uznesenie č. 120/2021
Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch schvaluje zveřejněný program rokovania.
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V Kapušanoch, dna 30. 12. 2021
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RNDr/^lávka Gutekov,
stáí-ostka obce

• Uznesenie č. 121/2021
Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch schvaluje doplněný program rokovania.
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V Kapušanoch, dna 30. 12. 2021

t^^f.^

/ rg'-l

W':

o fw^
RNDr/^lávka Guteková

st^/ostka obce

• Uznesenie č. 122/2021
Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch berie na vedomie stav plnenia uznesení zo zasadnutia
Obecného zastupitel'stva obce Kapušany konaného dna 10. 12. 2021.

V Kapušanoch, dna 30. 12. 2021

-/T^^
RNDr. ^Íávka Gutekov:

statóstka obce
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KY-306/2021/OcU-S Kapušany,30.12.2021
UZNESENIA OcZ

Obecné zastupiteťsťťo v Kapušanoch
na svojom zasadnutí dna 30. 12.2021

přijímá tieto uznesenia:

• Uznesenie č. 123/2021
Obecné zastupitel'stvo vKapušanoch schvaluje rozpočtové opatřeme č. 6/2021 ZŠ s MS
Kapušany.

V Kapušanoch, dna 30. 12. 2021
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RNDr. ^/ávka Guteko^^^.i:^
start5stka obce

• Uznesenie č. 124/2021
Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch schvaluje rozpočtové opatřeme č. 6/2021 obce Kapušany.

V Kapušanoch, dna 30. 12. 2021
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^^RNDr. ^Íávka Guteko^
starostka obce

• Uznesenieč. 125/2021
Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch schvalujezaxneT nájmu obecného majetku nájomcovi:
Národná diaPničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava zdóvodu
osobitného zretel'a v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znění neskorších predpisov.

a) predmetom nájmu je dočasný záběr do l roka na pozemku nachádzajúcom sa v k. u.
Kapušany, pare. č. KNC 1785/1, zapísaný na LVč. 1037, druh pozemku ostatná plocha
ocelkové] výměre 2715 m2. Dočasný záběr představuje plochu 4 m2 podl'a
Geometrického plánu 70/2020/b, diel č. 870. Cena nájmu 0,46 € za l mesiac, 5,56 € za
12 mesiacov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 133/2021, ktorý vypracoval Ing.
Juraj Sedláček.

b) předmětem nájmu je dočasný záběr na dobu výstavby na pozemkách nachádzajúcich sa
v k. u. Kapušany, zapísaných na LV 1037, a to:

pozemok parc. č. KNC 1833/1, druh pozemku zastávaná plocha anádvorie
o celkové] výměre 794 m2. Dočasný záběr představuje plochu 17 m podl'a
Geometrického plánu 70/2020/b, diel č. 884,
pozemek pare. č. KNC 1833/9 druh pozemku zastávaná plocha anádvorie
o celkovej výměre 676 m2. Dočasný záběr představuje plochu 12 m2 podl'a
Geometrického plánu 70/2020/b, diel č. 885,
pozemok parc. č. KNC 1833/2, dmh pozemku zastávaná plocha anádvorie
ocelkové] výměre 644 m. Dočasný záběr představuje plochu 11 m2 podl'a
Geometrického plánu 70/2020/b, diel č. 886,
pozemek pare. č. KNC l 835/1, dmh pozemku vodná plocha o celkovej výměre 232
m2. Dočasný záběr představuje plochu 232 m2 podl'a Geometrického plánu
70/2020/b, diel č. 889.
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KY-306/2021/OcU-S Kapušany,30.12.2021
UZNESENIA OcZ

Obecné zastupiteťsfrvo v Kapušanoch
na svojom zasadnutí dna 30. 12.2021

přijímá tíeto uznesenia:

Cena nájmu 31,48 € za l mesiac, 377,81 € za 12 mesiacov bola stanovená Znaleckým
posudkom č. 133/2021, ktorý vypracoval Ing. Juraj Sedláček.

Obecné zastupitel'stvo posudzuje tento najom ako případ hodný osobitného zretel'a v zrny šle
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znění neskorších predpisov zdóvodu
majetkovoprávnej přípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby R4 Prešov severný obchvat,
II. etapa a následné úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedené] stavby. Realizácia
stavby je vo veřej nom zaujme.
Poslanci: 9
Přítomní: 9
Hlasovanie poslancov:
ZA: 9 PROTI: O
3/5 kvérům splnené/nesplnené

ZDRŽAL SA: O

V Kapušanoch, dna 30. 12. 2021 y fma?

l ^^l/-v
RNDr./^lávka Gutekov:

stŁb/ostka obce
^\Í^T.^xf^

• Uznesenie c. 126/2021
Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch berie na vedomie Správu nezávislého auditora
z overovania konsolidované] účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy
k 31.12.2020.

V Kapušanoch, dna 30. 12. 2021

/1^^'-V lu.^
RNDr. plávka Guteková\^0\^-^>

stafóstka obce

• Uznesenieč. 127/2021
Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch schvaluje návrh plánu kontrolně] činnosti hlavného
kontrolora obce Kapušany na I. polrok 2022.

V Kapušanoch, dna 30. 12. 2021
/ %-7\

Vyvěšené a zveřejněné:
Kapušany,dňa03.01.2022
Podpis:

'7^rv<^
RNDr/^lávka Guteko^\^^%^

. starostka obce . V^X^
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IL-U: áz/zay [3)
Mgr. M. Vercimáková, referát administratívno-správny a registratury
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