UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čaňa dňa 16.10.2015
Uznesenie č.90/2015
OZ a) berie na vedomie overovateľov Moniku Gergeľovú Mgr., Róberta Šándora Ing.
b) schvaľuje za členov mandátovej komisie: Martu Balogovú, Jána Staneckého MUDr.
za členov návrhovej komisie: Vladimíra Kozmu, Miroslava Stankoviča Mgr.
Uznesenie č. 91/2015
OZ schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čaňa.
Uznesenie č. 92/2015
OZ súhlasí so zrušením ukončenia zmluvného vzťahu výpoveďou zmluvy o nájme
nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska, Sídlisko 11/248 v Čani uzatvorenej
dňa 28.3.2011 medzi obcou Čaňa a nájomcom Monikou Kopasovou – Erjamo, Richtárska
894/4 v Čani.
Uznesenie č. 93/2015
OZ schvaľuje odpustenie nájmu za tri mesiace /október, november, december 2015/ k
zmluve o nájme nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska, Sídlisko 11/248
v Čani uzatvorenej dňa 28.3.2011 medzi obcou Čaňa a nájomcom Monikou Kopasovou –
Erjamo, Richtárska 894/4 v Čani.
Uznesenie č. 94/2015
OZ potvrdzuje, že prenájom časti nebytových priestorov o výmere 27,50 m2 v nehnuteľnosti
vo výlučnom vlastníctve Obce Čaňa, na ulici Osloboditeľov súpisné číslo 636 v Čani, vedenej
v katastri nehnuteľností Okresného úradu Košice – okolie, katastrálneho odboru, na LV č.
1796 na p. č. 1019/1 o výmere 536 m2, druh pozemku: zastavaná plocha v katastrálnom
území Čaňa, spoločnosti KAMA s.r.o., so sídlom Sokolovská 23 v Košiciach, 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 rozšírenia služieb občanom v poradenskej
činnosti v oblasti financií a zdravia.
Uznesenie č. 95/2015
OZ schvaľuje prenájom časti nebytových priestorov o výmere 27,50 m2 v nehnuteľnosti vo
výlučnom vlastníctve Obce Čaňa, na ulici Osloboditeľov súpisné číslo 636 v Čani, vedenej
v katastri nehnuteľností Okresného úradu Košice – okolie, katastrálneho odboru na LV č.
1796 na p. č. 1019/1 o výmere 536 m2, druh pozemku: zastavaná plocha v katastrálnom
území Čaňa, spoločnosti KAMA s.r.o., so sídlom Sokolovská 23 v Košiciach za účelom
poskytovania poradenskej činnosti v oblasti financií a zdravia za cenu 13,28 €/m2/rok bez
médií s polročnou výpovednou lehotou. Celková prenajatá plocha je totožná s vykurovanou
plochou.
Uznesenie č. 96/2015
OZ súhlasí s preplatením výmeny vchodových dverí v prenajatých priestoroch lahôdok
a detského kútika v budove Zdravotného strediska žiadateľke Márii Nevelöšovej, trvale
bytom Košická 17 v Čani v celkovej sume 820,00 € z kapitoly údržba budovy zdravotného
strediska.
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Uznesenie č. 97/2015
OZ nesúhlasí s vybudovaním nadstavby na nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Obce
Čaňa - terajšie zariadenie „Bowling Čaňa“, na adrese Osloboditeľov 18 v Čani žiadateľovi
Vladimírovi Kozmovi, bytom Rosná 18 v Čani po vypracovaní a schválení Koncesnej zmluvy
na vykonanie stavebných prác medzi Obcou Čaňa a koncesionárom, v rozsahu určenom
koncesnou zmluvou.
Uznesenie č. 98/2015
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie november 2015
až apríl 2016.
Uznesenie č. 99/2015
OZ súhlasí s navýšením pridelených finančných prostriedkov na deti základnej umeleckej
školy za mesiace október, november, december 2015 o celkovú sumu 9.775,00 € Umeleckej
spoločnosti GONG, Pionierska 33 v Čani.

V Čani dňa 21.10.2015

Michal Rečka
starosta obce
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