U Z N E S E N I E  č. 3/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kalši,
ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2013


Obecné zastupiteľstvo v Kalši


  s c h v a ľ u j e   

	Záverečný účet Obce Kalša za rok 2012

            Hlasovanie: prítomní:6		za: 6 		proti: 0		zdržal sa: 0

	plán kontrolnej činnosti na obdobie júl až december 2013

            Hlasovanie: prítomní:6		za: 6		proti: 0		zdržal sa: 0

	zámer predať majetok Obce Kalša -  parcela č. 623/1 registra „E“ – ostatná plocha  o výmere 122 m², ktorá sa  nachádza v kat. území Kalša, vedená Správou katastra Košice- okolie  na liste vlastníctva č. 542 podľa § 9a ods. 8 písm. e/  zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že uvedená parcela je pre obec prebytočným majetkom a obec ju neužíva.

            Hlasovanie: prítomní:	6	za: 5		proti: 0		zdržal sa: 1 

	v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že ide o priľahlé plochy k časti budovy nachádzajúcej sa v športovom areáli, ktorá je v prenájme firmy Progres Company, zastúpenej ing. Miroslavom Urbanom, Kalša č.237. Tieto plochy svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s touto stavbou, na ploche  parc.č. 509/13 je umiestnená plynová nádrž na propán bután, ktorá slúži na vykurovanie prenajatých priestorov,  prenájom majetku obce Kalša -  parcely č. 509/12 – ostatná plocha o výmere 94 m 2 a parcely č. 509/13 – ostatná plocha o výmere 13 m 2   vytvorených na základe geometrického plánu  č. 110/2013 vyhotoviteľa Ing. Zuzany Buľkovej , Geodetic, Dunajská 10, Košice z pôvodnej parcely č. 509/6 – ostatná plocha ( stavba s.č.237) o výmere 3484 m 2 nachádzajúcej sa v kat. území Kalša, vedenej Správou katastra Košice- okolie  na liste vlastníctva č. 542  s nájomcom : Progres Company s  výškou nájomného 0,33 €/m².

            Hlasovanie: prítomní:	6	za: 5		proti: 0		zdržal sa: 1

	použitie prebytku z r. 2012 na splácanie úverov r. 2013 a prevedenie prebytku rozpočtu vo výške 714,06 € do fondu rezerv

            Hlasovanie: prítomní:	6	za: 5		proti: 0		zdržal sa: 1

	dotáciu pre telovýchovnú jednotu vo výške 1.500,- €

            Hlasovanie: prítomní:	6	za: 4		proti: 0		zdržal sa: 2





B.    p o v e r u j e 

1. starostku obce aby s nájomcom – firmou Progres Company, zastúpenej ing. Miroslavom Urbanom, Kalša č.237, uzatvorila nájomnú zmluvu a aby zabezpečila zverejnenie tejto nájomnej zmluvy.
      Hlasovanie: prítomní: 6		za: 5		proti: 0		zdržal sa: 1

2.   obecný úrad, aby zabezpečil zverejnenie zámeru predať majetok Obce Kalša -  parcela č.  623/1 registra „E“ – ostatná plocha  o výmere 122 m² nachádzajúcej sa v kat. území Kalša, vedenej Správou katastra Košice- okolie  na liste vlastníctva č. 542 podľa § 9a ods. 8 písm. e/  zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
      Hlasovanie: prítomní: 6		za: 5		proti: 0		zdržal sa: 1


C.    b e r i e   n a   v e d o m i e

správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31. 12. 2012
stanovisko hlavného kontrolóra Obce Kalša k záverečnému účtu Obce Kalša za rok 2012  
správu hlavného kontrolóra o kontrole vykonanej na Obecnom úrade v Kalši
informáciu starostky obce o možnostiach výmeny svietidiel verejného osvetlenia
úpravu rozpočtu obce Kalša v roku 2013 rozpočtovým opatrením č. 3/2013 zo dňa 17.5.2013 v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2012 zo dňa 14.12.2012.










V Kalši dňa 03. 07. 2013      

                         
							                  Ing. Gabriela Ivaňáková, v.r.
								                 starostka obce








