Uznesenia
zo 4. zasadania Obecného zastupiteľstva vo Finticiach,
ktoré sa konalo dňa 15.06.2015
Uznesenie č. 20/1/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Finticiach berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok 2014, berie na vedomie správu audítora za rok 2014, schvaľuje plnenie rozpočtu a programového
rozpočtu za rok 2014, schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad, schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 450,20 Eur.
Uznesenie č. 21/1/2015
Obecné zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora k VZN č. 3/1993 o verejnom poriadku v obci Fintice,
v znení VZN č. 7/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o verejnom poriadku, v plnom rozsahu.
Uznesenie č. 22/1/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2015 o čistote a verejnom poriadku v obci Fintice.
Uznesenie č. 23/1/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Fintice.
Uznesenie č. 24/1/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 3/2015.
Uznesenie č. 25/1/2015
a/ prerokovalo zámer predaja časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, b/ konštatuje, že v
zmysle § 9a, odst. 8, písm. e/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov dôvod
hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec tento pozemok nevyužíva a ani v budúcnosti je pre obec
nevyužiteľný, nakoľko nemá k nemu prístup, žiadatelia vlastnia susedný pozemok, ktorý je určený na
výstavbu rodinného domu a žiadaným pozemkom sa zlepšia podmienky na umiestnenie stavby, c/
schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva predaj časti pozemku
parcelné číslo KN-E 1079/5, o výmere 229 m2, druh pozemku – vodné plochy, evidovaného na LV číslo 996,
v zmysle geometrického plánu číslo 29/2014 zo dňa 06.06.2014, ktorý vyhotovil Geodet kancelária Ing.
Kovalčík Marián, Októbrová 40, Prešov, úradne overený Okresným úradom, Katastrálnym odborom v
Prešove pod číslom G1-1713/2014, Jurajovi Gočovi, nar. 11.10.1992, bytom Široké 580 a manželke Monike
Gočovej, rod. Handzušovej, nar. 12.04.1981, bytom Fintice, Hlavná 34/25, d/ schvaľuje cenu 3,13 EUR za
1 m2.
Uznesenie č. 26/1/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bezodplatný prevod pozemku parcelné číslo KN E 1059 o výmere 1397 m2
(časť Kanašskej ulice) na obec Fintice, z dôvodu využívania uvedeného pozemku ako miestnu komunikáciu
a rekonštrukcie predmetnej verejnosprospešnej stavby.

