UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čaňa dňa 19.6.2015
Uznesenie č.55/2015
OZ schvaľuje za členov mandátovej komisie: MUDr. Jána Staneckého, Štefana Szilágyiho
za členov návrhovej komisie: Vladimíra Kozmu, Moniku Vargovú
Uznesenie č. 56/2015
OZ schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čaňa.
Uznesenie č. 57/2015
OZ neschvaľuje jednorazovú sociálnu výpomoc žiadateľke Veronike Eperješiovej, bytom ul.
Tichá č. 3 v Čani.
Uznesenie č. 58/2015
OZ schvaľuje zakúpenie hudobného nástroja – akordeónu z finančných prostriedkov obce
v roku 2015 vo výške 690,00 € a jeho poskytnutie Folklórnemu súboru v Čani na jeho činnosť.
Uznesenie č. 59/2015
OZ schvaľuje zakúpenie rovnošiat z finančných prostriedkov obce v roku 2015 vo výške
200,00 € a ich poskytnutie spevokolu Reformovaného cirkevného zboru v Čani.
Uznesenie č. 60/2015
OZ ruší uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Čaňa č. B/2011/9 zo dňa 9.12.2011, ktorým
bola zrušená ťarcha, spočívajúca v predkupnom práve Obce Čaňa k pozemku parcely
č.1960/47 v katastrálnom území Čaňa pre Slavomíra Szilágyiho a manž. Štefániu rod.
Liberkovú, bytom Košická 18 Čaňa, za podmienky čerpania hypotekárneho úveru na
stavbu rodinného domu v prospech banky, poskytujúcej tento úver.
Uznesenie č. 61/2015
OZ schvaľuje zrušenie ťarchy, spočívajúcej v predkupnom práve Obce Čaňa na pozemok
registra CKN č. 1960/47, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 965 m2 , v katastrálnom
území Čaňa, vedenom v katastri nehnuteľností
Okresného úradu Košice-okolie,
katastrálneho odboru na LV č. 3545, žiadateľom Slavomírovi Szilágyimu a manž. Štefánii rod.
Liberkovej, bytom Košická 18 Čaňa.
Uznesenie č. 62/2015
OZ spracovanie Zmien a doplnkov územného plánu Obce Čaňa na náklady žiadateľov Ing.
Antónie Kizákovej a Alice Sokolov, bytom v Čani ul. Osloboditeľov č. 145.
Uznesenie č. 63/2015
OZ potvrdzuje, že prenájom majetku obce – pozemku registra C KN parcely č. 1963/1, druh
pozemku: ostatné plochy o výmere 557 m2 a časti pozemku registra C KN parcely č. 1965/3,
druh pozemku: ostatné plochy v katastrálnom území Čaňa, vedených v katastri
nehnuteľností Okresného úradu Košice-okolie, katastrálneho odboru, Kynologickému klubu
Čaňa, ul. Košická č.34 v Čani na dobu 10 rokov, je v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prípadom hodným osobitného
zreteľa z dôvodu využívania predmetných pozemkov po ich predchádzajúcej úprave na
športovú kynológiu a cvičenie športových psov.
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Uznesenie č. 64/2015
OZ schvaľuje
a) prenájom pozemku registra C KN parcely č. 1963/1, druh pozemku: ostatné plochy o
výmere 557 m2 a časti pozemku registra C KN parcely č. 1965/3, druh pozemku:
ostatné plochy o výmere 1641 m2 v katastrálnom území Čaňa, vo vlastníctve Obce
Čaňa, vedenom v katastri nehnuteľností Okresného úradu Košice-okolie,
katastrálneho odboru na LV č. 1796 Kynologickému klubu Čaňa, ul. Košická č. 34 ,
na dobu 10 rokov, za cenu 0,06 €/m2/rok, za účelom využívania pozemku na
športovú kynológiu a cvičenie športových psov,
b) zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu cez pozemok registra
C KN parcely č. 1960/48, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 300 m2 a cez
pozemok registra C KN parcely č. 1963/2, druh pozemku: ostatné plochy o výmere
56 m2 (v rozsahu podľa grafickej prílohy č. 36/2015) v katastrálnom území Čaňa, vo
vlastníctve Obce Čaňa, vedených v katastri nehnuteľností Okresného úradu Košiceokolie, katastrálneho odboru na LV č. 1796, v prospech Kynologického klubu Čaňa,
ul. Košická č. 34, ktorý je nájomcom priľahlých pozemkov: pozemku parcely registra
C KN parcely č. 1963/1 druh pozemku: ostatné plochy o výmere 557 m 2 a pozemku
registra C KN parcely č. 1965/3, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 1641 m 2
v katastrálnom území Čaňa, ako vecné právo prechodu bezodplatne.
Uznesenie č. 65/2015
OZ potvrdzuje, že prenájom majetku obce – oploteného areálu Autokemping Čaňa,
vedeného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Košice – okolie, katastrálneho odboru
na LV č. 1796, spoločnosti BARRAMEDA s.r.o., so sídlom Hlboká 1/335 v Ždani na obdobie od
20.6.2015 do 31.12.2015, je v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa z
dôvodu využitia areálu na organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných
podujatí.
Uznesenie č. 66/2015
OZ schvaľuje prenájom oploteného areálu Autokemping Čaňa, vo výlučnom vlastníctve Obce
Čaňa, vedeného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Košice – okolie, katastrálneho
odboru na LV č. 1796, na obdobie od 20.6.2015 do 31.12.2015 spoločnosti BARRAMEDA
s.r.o., so sídlom Hlboká 1/335 v Ždani za účelom organizovania kultúrnych, spoločenských
a zábavných podujatí. Cena za prenájom bude určená po zistení skutočného stavu areálu
a potreby jeho nevyhnutných opráv.
Uznesenie č. 67/2015
OZ a) berie na vedomie odborný posudok súčasného stavu rozvodov ústredného kúrenia
a teplej úžitkovej vody v Základnej škole v Čani,
b) konštatuje, že vzniknutý havarijný stav, popísaný v technickej správe, je potrebné riešiť
bezodkladne, pretože v takýchto podmienkach nie je škola prevádzky schopná.
Uznesenie č. 68/2015
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čaňa.
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Uznesenie č. 69/2015
OZ
I.
vyhlasuje:
v súlade s § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na 7.8.2015 na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Čaňa
II.
určuje:
dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra Obce Čaňa v rozsahu 12 hodín
týždenne
III.

ustanovuje:
a) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Čaňa v zmysle § 18a, ods.
3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Čaňa
b) náležitosti prihlášky:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktný údaj,
- údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, doložený overenou fotokópiou príslušného
dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, alebo jeho úradne overenú
fotokópiu,
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonávania voľby v obecnom
zastupiteľstve podľa zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
IV.
určuje:
a) kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b) termín ukončenia podávania prihlášok: 24.7.2015 do 12,00 hod.
c) miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu
s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo odovzdať
osobne na adresu: Obecný úrad Čaňa, ul. Osloboditeľov 22, PSČ: 044 14
s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ – NEOTVÁRAŤ!
V.
volí:
Komisiu v zložení:
Predseda: MUDr. Ján Stanecký
Člen:
Marta Balogová
Člen:
Vladimír Kozma,
pre otváranie obálok s došlými prihláškami kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra obce Čaňa a posúdenie ich úplnosti a správnosti v súlade s týmto
uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Čaňa.
Ukladá predsedovi komisie vypracovať zápisnicu z otvárania obálok, ktorá musí
obsahovať výrok o tom, ktorí kandidáti splnili požadované podmienky a budú
zaradení do výberového konania.
Uznesenie č. 70/2015
OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.1/2015.
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Uznesenie č. 71/2015
OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného
účtu Obce Čaňa za rok 2014.
Uznesenie č. 72/2015
OZ schvaľuje
a) Záverečný účet Obce Čaňa a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
154 113,64 EUR.
Uznesenie č. 73/2015
OZ odvoláva v zmysle § 14, ods. 1, zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení obecnú radu
a jej členov ku dňu 30.6.2015.

V Čani dňa 22.6.2015

Michal Rečka
starosta obce
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