Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 15.júna 2017
Overovatelia :
1. Balogová Darina
2. Řehák Vladimír
Určenie zapisovateľa : Benešová Alžbeta
Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 91/2017 zo dňa 15.6.2017
Schválenie programu zasadnutia OZ zo dňa 15.6.2017
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.6.2017 schválilo program zasadnutia OZ.
Hlasovanie : za : 5
zdržal sa : 1. Balogová Darina
2. Ružička Marek
3. Ružička Tomáš, Ing.
4. Řehák Vladimír
5. Takáč Martin
6. Župa Jozef
proti : Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 92/2017 zo dňa 15.6.2017
Schválenie Návrhu Záverečného účtu obce Geča za rok 2016
I. konštatuje že
Poslanci OZ na svojom zasadnutí dňa 15.6.2017 si vypočuli odborné
stanovisko kontrolóra obce Ing. Nyulasziho k Návrhu Záverečného účtu obce
Geča za rok 2016, ktorý bol poslancom vopred zaslaný na oboznámenie sa.
II. schvaľuje
1. Záverečný účet obce Geča za rok 2016 a celoročné hospodárenie obce
Geča za rok 2016 bez výhrad.
2. Prevod prebytku hospodárenia obce Geča za rok 2016
v sume 55 583,70 € do Rezervného fondu obce Geča.
III. berie na vedomie
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.6.2017 zobralo na
vedomie odborné stanovisko kontrolóra obce Ing. Nyulasziho k Návrhu
Záverečnému účtu obce Geča za rok 2016.
O 17.30 hod. sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Ružička Tomáš, Ing. a mohol
sa zúčastniť hlasovania.
Hlasovanie : za : 5
zdržal sa : 1. Balogová Darina
2. Ružička Marek
3. Ružička Tomáš, Ing.
4. Řehák Vladimír
5. Takáč Martin
6. Župa Jozef
proti : Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 93/2017 zo dňa 15.6.2017
Schválenie ÚPN obce Geča ZaD č.2
1. Berie na vedomie
stanovisko Okresného úradu v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky
č. OU-KE-OVBP1-2017/018990 zo dňa 25.04.2017 k preskúmaniu Územného plánu
obce Geča - Zmeny a doplnky (ZaD) č.2.
2. Berie na vedomie
vyhodnotenie pripomienok podaných v rámci prerokovania Územného plánu obce
Geča - ZaD Č. 2.

3. Schvaľuje
podľa § 26 ods.3, § 27 ods.3 a § 31 ods.1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, vo väzbe na
§ 11 ods.4 písm. c) zákona SNR Č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,
Územný plán obce Geča - Zmeny a doplnky č. 2, ktoré boli prerokované v zmysle
§ 22 stavebného zákona
a uznáša sa v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom
nariadení číslo 1/2017, ktorým sa podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona vyhlasujú
Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti Územného plánu obce Geča.
4. Ukladá starostovi obce
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a stavebného zákona
označiť textovú časť, výkresovú časť a záväznú časť ÚPN-O Geča - ZaD č. 2
schvaľovacou doložkou podľa ust. § 28 ods. 1 stavebného zákona
zverejniť v súlade s § 27, ods. 4, písm. a), b) stavebného zákona záväznú časť
ÚPN-O Geča – ZaD č. 2 vyvesením na úradnej tabuli a doručením dotknutým
orgánom štátnej správy zabezpečiť v súlade s § 6, ods. 3 zákona Č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č 1 /2017 zabezpečiť v zmysle
§ 28 ods. 3 stavebného zákona uloženie územnoplánovacej dokumentácie v obci, na príslušnom
stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, odbor výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od
jej schválenia vyhotoviť v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona registračný list a doručiť
Ministerstvu dopravy a výstavby SR spolu s kópiou uznesenia o schválení ÚPD.
Hlasovanie : za : 6
zdržal sa : 1. Balogová Darina
2. Ružička Marek
3. Ružička Tomáš, Ing.
4. Řehák Vladimír
5. Takáč Martin
6. Župa Jozef
proti : Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 94/2017 zo dňa 15.6.2017
Návrh Rozpočtového opatrenia č.3/2017
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.6.2017 schválilo
Rozpočtové opatrenie č.3/2017.
Hlasovanie : za : 6
zdržal sa : 1. Balogová Darina
2. Ružička Marek
3. Ružička Tomáš, Ing.
4. Řehák Vladimír
5. Takáč Martin
6. Župa Jozef
proti : Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 95/2017 zo dňa 15.6.2017
Čerpanie finančných prostriedkov z RF
Poslanci OZ schválili dňa 15.6.2017 čerpanie finančných prostriedkov z RF obce
na riešenie realizácie novej miestnej komunikácie v časti obce Geča pred cintorínom.
Hlasovanie : za : 6
zdržal sa : 1. Balogová Darina
2. Ružička Marek
3. Ružička Tomáš, Ing.
4. Řehák Vladimír
5. Takáč Martin
6. Župa Jozef
proti : Zapísala : Benešová Alžbeta
Geča, dňa 16.6.2017

