Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža
zo dňa 30. júna 2020

č. 69/2020

Schválenie programu zastupiteľstva

K bodu:

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženom preštudovaní jednotlivých bodov
programu obecného zastupiteľstva tieto:
1. Schvaľuje
2. Ruší
Bod programu

4.
5.

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie a tvorba
rezervného účtu obce

3. Dopĺňa
Bod programu
- SVP – uznanie dlhu
Upravený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie, schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácia o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Kaluži
Komisia na ochranu verejného záujmu
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce
Štatút obce
Rokovací poriadok
Povodňový plán obce
Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno
Zmluvy o spolupráci
LTS 2020 – cenník prevádzky a ubytovacích zariadení a bazéna
SVP – uznanie dlhu
Rôzne
Diskusia
Záver

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

č. 70/2020

Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

K bodu:

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženom návrhu:
1.

Určuje
a)

Členov návrhovej komisie v zložení:

- Mgr. Iveta Kalaninová
- Roman Michulek

b)

Overovateľov zápisnice v zložení:

- Rudolf Bendžuch
- Jozef Jambor
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020
K bodu:

č. 71/2020

Informácia o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Kaluži

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii o plnení uznesení
z predchádzajúceho zastupiteľstva túto:

1. Berie na vedomie

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

č. 72/2020

K bodu: Komisia na ochranu verejného záujmu

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov:
1.

Schvaľuje
Komisiu pre ochranu verejného záujmu v zložení:
- Rudolf Bendžuch
- Jozef Jambor
- Mgr. Iveta Kalaninová
- Roman Michulek
- Ing. Marek Misár

2.

Volí
Predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu
- Roman Michulek
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 73/2020

Plán činnosti hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní plánu hlavnej kontrolórky obce tento:
1.

Schvaľuje

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020
K bodu:

č. 74/2020

Štatút obce Kaluža

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii a predloženého návrhu
štatútu obce Kaluža tento
1.

Schvaľuje

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 75/2020

Rokovací poriadok

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po predloženej informácii a predloženého návrhu
Rokovacieho poriadku obce Kaluža tento
1.

Schvaľuje

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 76/2020

Povodňový plán obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predloženého návrhu
Povodňového plánu obce Kaluža tento
1.

Schvaľuje

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 77/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti Maroša Jacka o odkúpenie časti parcely 507/1 o výmere 157 m2, KN-C
katastrálne územie Kaluža

1. schvaľuje
odpredaj obecného pozemku v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. majetku
obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom Marošovi Jackovi na:
- diel č. 1 z p. č.: 507/1, KN-C, katastrálne územie Kaluža o výmere 157 m2, druh pozemku –
ostatná plocha, zameraný geometrickým plánom č. 48166944-3/2018 zo dňa 9. januára 2018,
úradne overený Ing. Lenkou Sýkorovou dňa 31. januára 2018 pod číslom G1-38/2018, ktorý
bude pričlenený k parcele 507/28 za cenu 31,18 €/m2, na základe znaleckého posudku č.
101/2020, ktorý bol vypracovaný znalcom v odbore Ing. Pavlom Šoltýsom

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža
UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 78/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti Ing. Viktora Šimka odkúpenie novovytvorených parciel 506/185
o výmere 453 m2 a 506/189 o výmere 40 m2, KN-C katastrálne územie Kaluža
1. schvaľuje
odpredaj obecného pozemku v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. majetku
obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom Ing. Viktorovi Šimkovi na:
- novovytvorené parcely č. 506/185 o výmere 453 m2 (ostatná plocha) a 506/189 o výmere 40
m2 (ostatná plocha), KN-C katastrálne územie Kaluža, ktoré boli zamerané geometrickým
plánom č. 34835199-21/2018 dňa 19.10.2019, úradne overený Ing. Lenkou Sýkorovou od
číslom G1-676/2019 dňa 13.11.2019 za cenu 31,18 €/m2, na základe znaleckého posudku č.
102/2020, ktorý bol vypracovaný znalcom v odbore Ing. Pavlom Šoltýsom.

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020
K bodu:

č. 79/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti MVDr. Petra Dorka o odkúpenie novovytvoreného pozemku p.č.
949/105, KN-C, katastrálne územie Kaluža

1. schvaľuje
odpredaj obecného pozemku v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. majetku
obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom MVDr. Petrovi Dorkovi na:
- p. č.: 949/105, KN-C, katastrálne územie Kaluža o výmere 58 m2, druh pozemku – ostatná
plocha, zameranú geometrickým plánom č. 4535221-167/2018, dňa 30.5.2019, úradne overený
Ing. Lenkou Sýkorovou od číslom G1-324/20 dňa 18.6.2020 za cenu 17,82 €/m2, na základe
znaleckého posudku č. 104/2020, ktorý bol vypracovaný znalcom v odbore Ing. Pavlom
Šoltýsom.

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020
K bodu:

č. 80/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti Moniky Komárovej o odkúpenie novovytvoreného pozemku p.č.
508/483, KN-C, katastrálne územie Kaluža
1. schvaľuje
odpredaj obecného pozemku v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. majetku
obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom Monike Komárovej, rod. Klepancovej
na:
- p. č.: CKN 508/483, o výmere 388 m2, druh pozemku – ostatná plocha, zameranú
geometrickým plánom č. 45353221-137/2019 zo dňa 16. apríla 2019, úradne overeným Ing.
Lenkou Sýkorovou pod číslom G1-233/19 dňa 29.4.2019 za cenu 31,18 €/m2, na základe
znaleckého posudku č.99/2020, ktorý bol vypracovaný znalcom v odbore Ing. Pavlom
Šoltýsom.
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020
K bodu:

č. 81/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti spoločnosti Hotel Glamour, a.s. o odkúpenie parcely č. 548/31 o výmere
854 m2, KN-C, katastrálne územie Kaluža,
1.

schvaľuje

odpredaj obecného pozemku v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. majetku
obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom spoločnosti Hotel Glamour, a.s. na
parcelu č. 548/31 o výmere 854 m2, ostatná plocha, KN-C, katastrálne územie Kaluža za cenu
44,53 €/m2, na základe znaleckého posudku č. 98/2020, ktorý bol vypracovaný znalcom
v odbore Ing. Pavlom Šoltýsom

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020
K bodu:

č. 82/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti spoločnosti Hotel Glamour, s.r.o. o odkúpenie parcely č. 548/67 (ostatná
plocha) o výmere 57 m2, KN-C, katastrálne územie Kaluža a parcely 548/68 (ostatná plocha)
o výmere 123 m2, KN-C, katastrálne územie Kaluža túto
1. berie na vedomie
2. súhlasí
so zvolaním stretnutia s dotknutými osobami za účelom vyjadrenia sa k zámeru odpredaja
pozemkov spoločnosti Glamour, a.s.
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 83/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti pána Mgr. Ivora Kundrika o nájom novovytvoreného pozemku p.č.
555/53 o výmere 55 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/54 o výmere 142 m2 (ostatná plocha),
KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým
geometrickým plánom č. 46053328-9/2020, zo dňa 17.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing.
Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 17.1.2020, úradne overený Okresným
úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 3.2.2020, pod. č.: G1-38/2020,
1.

schvaľuje

-

prenájom novovytvoreného pozemku p. č. 555/53 o výmere 55 m2 (zastavaná plocha) a p.
č. 555/54 o výmere 142 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža na dobu
určitú do 31.12.2022 a stanovuje nájomné určené znaleckým posudkom č. 76/2020 zo dňa
12.5.2020, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, evidenčné číslo znalca 913419 vo výške
2,90 eur/m2/rok.

-

Vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve č. N/20/2020 o zriadení predkupného práva na
dobu neurčitú právnym zástupcom obce viazanej na meno nájomcu.
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 84/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti pána Ing. Lukáša Frendáka o nájom novovytvoreného pozemku p.č.
555/55 o výmere 59 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/56 o výmere 290 m2 (ostatná plocha),
KN-C, katastrálne územie Kaluža podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým
geometrickým plánom č. 46053328-9/2020, zo dňa 17.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing.
Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 17.1.2020, úradne overený Okresným
úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 3.2.2020, pod. č.: G1-38/2020,

-

-

1.
schvaľuje
prenájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/55 o výmere 59 m2 (zastavaná plocha) a p.č.
555/56 (ostatná plocha) o výmere 290 m2, KN-C, katastrálne územie Kaluža na dobu určitú
do 31.12.2022 a stanovuje nájomné určené znaleckým posudkom č. 76/2020 zo dňa
12.5.2020, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, evidenčné číslo znalca 913419 vo výške
2,90 eur/m2/rok.
Vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve č. N/19/2020 o zriadení predkupného práva na
dobu neurčitú právnym zástupcom obce viazanej na meno nájomcu.
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 85/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti pána Václava Dzurinku o nájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/45
o výmere 53 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/46 o výmere 68 m2 (ostatná plocha), KN-C,
katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým
geometrickým plánom č. 46053328-7/2020, zo dňa 16.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing.
Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 16.1.2020, úradne overený Okresným
úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 11.2.2020, pod. č.: G1-37/2020,

-

-

1. schvaľuje
prenájom novovytvoreného pozemku p. č. 555/45 o výmere 53 m2 (zastavaná plocha)
a p.č. 555/46 o výmere 68 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie na dobu určitú
do 31.12.2022 a stanovuje nájomné určené znaleckým posudkom č. 76/2020 zo dňa
12.5.2020, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, evidenčné číslo znalca 913419 vo výške
2,90 eur/m2/rok.
Vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve č. N/18/2020 o zriadení predkupného práva na
dobu neurčitú právnym zástupcom obce viazanej na meno nájomcu.
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 86/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov a predloženej
žiadosti Zdena Hudáka o nájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/57 o výmere 57 m2
(zastavaná plocha) a p.č. 555/58 o výmere 161 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie
Kaluža

-

-

1. schvaľuje
prenájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/57 o výmere 57 m2 (zastavaná plocha) a p.č.
555/58 o výmere 161 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža na dobu určitú
do 31.12.2022 a stanovuje nájomné určené znaleckým posudkom č. 76/2020 zo dňa
12.5.2020, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, evidenčné číslo znalca 913419 vo výške
2,90 eur/m2/rok.
Vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve č. N/17/2020 o zriadení predkupného práva na
dobu neurčitú právnym zástupcom obce viazanej na meno nájomcu.

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 87/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti Dominiky Výrostek Misárovej o nájom novovytvoreného pozemku p.č.
555/47 o výmere 55 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/88 o výmere 119 m2 (ostatná plocha),
KN-C, katastrálne územie Kaluža

-

-

1. schvaľuje
prenájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/47 o výmere 55 m2 (zastavaná plocha) a p.č.
555/88 o výmere 119 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža na dobu určitú
do 31.12.2022 a stanovuje nájomné určené znaleckým posudkom č. 76/2020 zo dňa
12.5.2020, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, evidenčné číslo znalca 913419 vo výške
2,90 eur/m2/rok.
Vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve č. N/14/2020 o zriadení predkupného práva na
dobu neurčitú právnym zástupcom obce viazanej na meno nájomcu.

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 88/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti Jána Špiváka o nájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/64 o výmere
56 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/65 o výmere 140 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne
územie Kaluža

-

-

1. schvaľuje
prenájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/64 o výmere 56 m2 (zastavaná plocha) a p.č.
555/65 o výmere 140 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža na dobu určitú
do 31.12.2022 a stanovuje nájomné určené znaleckým posudkom č. 76/2020 zo dňa
12.5.2020, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, evidenčné číslo znalca 913419 vo výške
2,90 eur/m2/rok.
Vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve č. N/16/2020 o zriadení predkupného práva na
dobu neurčitú právnym zástupcom obce viazanej na meno nájomcu.
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 89/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti Mgr. Kataríny Marcinovej o nájom novovytvoreného pozemku p.č.
555/43 o výmere 57 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/44 o výmere 114 m2 (ostatná plocha),
KN-C, katastrálne územie Kaluža

-

-

1. schvaľuje
prenájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/43 o výmere 57 m2 (zastavaná plocha) a p.č.
555/44 o výmere 114 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža na dobu určitú
do 31.12.2022 a stanovuje nájomné určené znaleckým posudkom č. 76/2020 zo dňa
12.5.2020, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, evidenčné číslo znalca 913419 vo výške
2,90 eur/m2/rok.
Vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve č. N/15/2020 o zriadení predkupného práva na
dobu neurčitú právnym zástupcom obce viazanej na meno nájomcu.
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 90/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti Mgr. Miloša Tkáča o nájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/51
o výmere 64 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/52 o výmere 172 m2 (ostatná plocha), KN-C,
katastrálne územie Kaluža

-

-

1. schvaľuje
prenájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/51 o výmere 64 m2 (zastavaná plocha) a p.č.
555/52 o výmere 172 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža na dobu určitú
do 31.12.2022 a stanovuje nájomné určené znaleckým posudkom č. 76/2020 zo dňa
12.5.2020, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, evidenčné číslo znalca 913419 vo výške
2,90 eur/m2/rok.
Vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve č. N/12/2020 o zriadení predkupného práva na
dobu neurčitú právnym zástupcom obce viazanej na meno nájomcu.
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 91/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti Michala Poláka o nájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/59
o výmere 59 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/60 o výmere 107 m2 (ostatná plocha) a p.č.
555/61 o výmere 45 m2, KN-C, katastrálne územie Kaluža

-

-

1. schvaľuje
prenájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/59 o výmere 59 m2 (zastavaná plocha) a p.č.
555/60 o výmere 107 m2 (ostatná plocha) a p.č. 555/61 o výmere 45 m2, KN-C, katastrálne
územie Kaluža na dobu určitú do 31.12.2022 a stanovuje nájomné určené znaleckým
posudkom č. 76/2020 zo dňa 12.5.2020, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, evidenčné
číslo znalca 913419 vo výške 2,90 eur/m2/rok.
Vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve o zriadení predkupného práva na dobu neurčitú
právnym zástupcom obce viazanej na meno nájomcu.

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 92/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti Milana Tarkoviča o nájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/75
o výmere 58 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/76 o výmere 114 m2 (ostatná plocha), KN-C,
katastrálne územie Kaluža

-

-

1. schvaľuje
prenájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/75 o výmere 58 m2 (zastavaná plocha) a p.č.
555/76 o výmere 114 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža na dobu určitú
do 31.12.2022 a stanovuje nájomné určené znaleckým posudkom č. 76/2020 zo dňa
12.5.2020, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, evidenčné číslo znalca 913419 vo výške
2,90 eur/m2/rok.
Vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve o zriadení predkupného práva na dobu neurčitú
právnym zástupcom obce viazanej na meno nájomcu.

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 93/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti Veroniky Sninskej o nájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/82
o výmere 78 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/81 o výmere 131 m2 (ostatná plocha), KN-C,
katastrálne územie Kaluža

-

-

1. schvaľuje
prenájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/82 o výmere 78 m2 (zastavaná plocha) a p.č.
555/81 o výmere 131 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža na dobu určitú
do 31.12.2022 a stanovuje nájomné určené znaleckým posudkom č. 76/2020 zo dňa
12.5.2020, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, evidenčné číslo znalca 913419 vo výške
2,90 eur/m2/rok.
Vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve o zriadení predkupného práva na dobu neurčitú
právnym zástupcom obce viazanej na meno nájomcu.

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 94/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti Mirka Husťaka o nájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/71
o výmere 45 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/72 o výmere 117 m2 (ostatná plocha), KN-C,
katastrálne územie Kaluža

-

-

1. schvaľuje
prenájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/71 o výmere 45 m2 (zastavaná plocha) a p.č.
555/72 o výmere 117 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža na dobu
určitú do 31.12.2022 a stanovuje nájomné určené znaleckým posudkom č. 76/2020 zo dňa
12.5.2020, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, evidenčné číslo znalca 913419 vo výške
2,90 eur/m2/rok.
Vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve o zriadení predkupného práva na dobu neurčitú
právnym zástupcom obce viazanej na meno nájomcu.
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 95/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti Jozefa Kužmu o nájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/77 o výmere
60 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/78 o výmere 96 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne
územie Kaluža

-

-

1. schvaľuje
prenájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/77 o výmere 60 m2 (zastavaná plocha) a p.č.
555/78 o výmere 96 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža na dobu určitú
do 31.12.2022 a stanovuje nájomné určené znaleckým posudkom č. 76/2020 zo dňa
12.5.2020, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, evidenčné číslo znalca 913419 vo výške
2,90 eur/m2/rok.
Vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve o zriadení predkupného práva na dobu neurčitú
právnym zástupcom obce viazanej na meno nájomcu.

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 96/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti Ing. Emila Kužmu o nájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/79
o výmere 59 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/80 o výmere 90 m2 (ostatná plocha), KN-C,
katastrálne územie Kaluža

-

-

1. schvaľuje
prenájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/79 o výmere 59 m2 (zastavaná plocha) a p.č.
555/80 o výmere 90 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža na dobu určitú
do 31.12.2022 a stanovuje nájomné určené znaleckým posudkom č. 76/2020 zo dňa
12.5.2020, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, evidenčné číslo znalca 913419 vo výške
2,90 eur/m2/rok.
Vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve o zriadení predkupného práva na dobu neurčitú
právnym zástupcom obce viazanej na meno nájomcu.
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 97/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti Ladislava Čornaniča o nájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/28
o výmere 59 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/66 o výmere 77 m2 (ostatná plocha), KN-C,
katastrálne územie Kaluža

-

-

1. schvaľuje
prenájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/28 o výmere 59 m2 (zastavaná plocha) a p.č.
555/66 o výmere 77 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža na dobu určitú
do 31.12.2022 a stanovuje nájomné určené znaleckým posudkom č. 76/2020 zo dňa
12.5.2020, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, evidenčné číslo znalca 913419 vo výške
2,90 eur/m2/rok.
Vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve o zriadení predkupného práva na dobu neurčitú
právnym zástupcom obce viazanej na meno nájomcu.

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 98/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti Martina Jenčíka o nájom pozemku p.č. 507/55 o výmere 2702 m2
(zastavaná plocha) KN-C, katastrálne územie Kaluža

1.
schvaľuje
priamy prenájom pozemku p.č. 507/55 o výmere 2702 m2 (zastavaná plocha), KN-C,
katastrálne územie Kaluža na dobu určitú do 31.12.2020 a stanovuje nájomné vo výške 437,50
eur/mesiac.
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža
UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 99/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov a predložených
žiadostí Róberta Surmaja o odkúpenie pozemku p.č. 508/323 o výmere 250 m2 (ostatná plocha)
KN-C, katastrálne územie Kaluža

1.
neschvaľuje
Odpredaj pozemku p.č. 508/323 o výmere 250 m2 (ostatná plocha) KN-C, katastrálne územie
Kaluža

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 100/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti Beáty Demjančíkovej o odkúpenie pozemku p.č. 508/317 o výmere 79
m2 (zastavaná plocha a nádvorie) a časti z parcely 508/346 KN-C, katastrálne územie Kaluža

1.

berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 508/317 o výmere 79 m2 (zastavaná plocha a nádvorie)
a časti z parcely 508/346 KN-C, katastrálne územie Kaluža
2.
súhlasí
S návrhom vymedzenia pozemku geometrickým plánom
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 101/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov a predloženej
žiadosti RNDr. Rastislava Adámeka o odkúpenie časti z parcely 508/282, KN-C, katastrálne
územie Kaluža

1.

berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie časti z parcely 508/282, KN-C, katastrálne územie Kaluža o výmere cca
266 m2 (ostatná plocha), katastrálne územie Kaluža
2.
súhlasí
S návrhom vymedzenia pozemku geometrickým plánom
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 102/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov a predloženej
žiadosti Ľuboslava Vasiľa o odkúpenie časti z parcely 506/1, KN-C, katastrálne územie Kaluža

1.

berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie časti z parcely 506/1, KN-C, katastrálne územie Kaluža o výmere cca 60
m2 (ostatná plocha), katastrálne územie Kaluža
2. súhlasí
S návrhom vymedzenia pozemku geometrickým plánom
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 103/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov a predloženej
žiadosti Svitlany Revakovej o odkúpenie novovytvorených parciel č. 387, 388, 389, 390, 392 a
393, KN-C, katastrálne územie Kaluža

1.

berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie novovytvorených parciel č. 387, 388, 389, 390, 392 a 393, KN-C,
katastrálne územie Kaluža (zastavaná plocha), katastrálne územie Kaluža
2.
súhlasí
S návrhom vymedzenia pozemku novým geometrickým plánom
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža
UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 104/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov a predloženej
žiadosti Mgr. Františka Takáča o odkúpenie dielu č. 1 z parcely č. 507/1, KN-C, katastrálne
územie Kaluža

1.

berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie o odkúpenie dielu č. 1 z parcely č. 507/1, o výmere 110 m2, KN-C,
katastrálne územie Kaluža

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža
zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 105/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov
a predloženej žiadosti pána JUDr. Miroslava Korcha o nájom novovytvoreného pozemku p.č.
555/84 o výmere 63 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/83 o výmere 52 m2 (ostatná plocha), KNC, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým
geometrickým plánom č. 46053328-86/2020, zo dňa 19.5.2020, vyhotovený vyhotoviteľom
Ing. Jozef Fencák, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 19.5.2020, úradne overený
Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 28.5.2020, pod. č.: G1-276/2020,
1.
berie na vedomie
Žiadosť pána JUDr. Miroslava Korcha o prenájom pozemku
2.
konštatuje,
že žiadosť pána JUDr. Miroslava Korcha spĺňa náležitosti stanovené ust. čl. XII ods. 2 a ods.
7 VZN Obce Kaluža č. 1/2019 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce
3.
konštatuje,
že na uvedenom pozemku sa nachádza rekreačná chatka vo vlastníctve žiadateľa, čo považuje
za dôvody hodné osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
4.
súhlasí
so zverejnením zámeru na prenájom novovytvoreného pozemku p.č. 555/84 o výmere 63 m2
(zastavaná plocha) a p.č. 555/83 o výmere 52 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie
Kaluža, na dobu určitú a stanovuje nájomné vo výške 2,90 eur/m2/rok.
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 106/2020

Predaje a nájmy pozemkov, vecné bremeno

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov o prenájom
alebo odkúpenie pozemku
1. Berie na vedomie
a)

žiadosť Mgr. Miloša Tkáča o nájom časti z parcely 555/1 označených ako č. 104 o výmere
270 m2, 105 o výmere 210 m2 a 106 o výmere 231 m2.

b) žiadosť Anny Červenákovej o nájom časti z parcely 555/1 označených ako č. 104 o výmere
270 m2, 105 o výmere 210 m2 a 106 o výmere 231 m2.
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 107/2020

Zmluvy o spolupráci

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov

1.

schvaľuje

Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení verejných služieb cestovného ruchu počas LTS 2020
s Jaroslavom Šuchtom za odplatu 4000,00 € rozdelenú do 2 splátok
1. splátka do 15. júla 2020 (2000,00 €)
2. splátky do 15. augusta 2020 (2000,00 €)

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 108/2020

Zmluvy o spolupráci

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov

1.

schvaľuje

Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení verejných služieb cestovného ruchu počas LTS 2020
s Tekbir Saliji a Ramadan Saliji za odplatu 800,00 € rozdelenú do 2 splátok
1. splátka do 15. júla 2020 (400,00 €)
2. splátky do 31. júla 2020 (400,00 €)

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 109/2020

Zmluvy o spolupráci

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov

1.

schvaľuje

Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení verejných služieb cestovného ruchu počas LTS 2020
s Veronikou Farbárovou za odplatu 3,00 €/m2/deň (užívanie verejného priestranstva)

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č.

110/2020

Zmluvy o spolupráci

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov a žiadosti pána
Mgr. Mareka Tomka o prevádzku bufetu pri bazéne

1.

neschvaľuje

Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení verejných služieb cestovného ruchu počas LTS 2020
s Mgr. Marekom Tomkom

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č.

111/2020

LTS 2020 – cenník prevádzky, ubytovacích zariadení a bazéna

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov

1.

schvaľuje

Cenník prevádzky ubytovacích zariadení a bazéna pre LTS 2020

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

Obec Kaluža, Obecný urad,
Kaluža 4, 072 36 Kaluža

UZNESENIE
Z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kaluža

zo dňa 30. júna 2020

K bodu:

č. 112/2020

SVP – uznanie dlhu

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po preštudovaní predložených materiálov

1.

schvaľuje

Uznanie dlhu voči spoločnosti SVP, š.p. v celkovej sume 11 883,76 € ku dňu 30.6.2020

Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár)
0
0

