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ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Prítomní:

Škriečka Ľubomír Ing. Červeňan Martin Horňák Peter Mgr.
Juríček Peter Mgr.
Pupiš Zdenko
Surovský Peter
Šimko Jaroslav
Šprtel Peter
Revay Tomáš Ing.
Ospravedlnený: Adamčí Ľubomír
Margetín Peter
Neprítomný:
--------------Za overovateľov zápisnice starosta určil : Šimko Jaroslav, Pupiš Zdenko
Písaním zápisnice starosta poveril:
Bc. Eva Pavlíková
Zasadnutie otvoril starosta Ing. Škriečka Ľubomír. Privítal prítomných a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta predložil prítomným program zasadnutia, ktorý bol zverejnený na pozvánkach:
Program zasadnutia:
1. úvod
2. projekt "Zachovajme odkaz našich predkov"
3. aktualizácia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so Signum Ltd., spol. s r.o.
4. záver
Uznesenie č. 25/2021 - OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v zverejnenom znení.
Hlasovanie:
Za: Červeňan Martin, Mgr. Horňák Peter, Mgr. Juríček Peter, Pupiš Zdenko, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter, Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto
Uznesenie č. 26/2021 - OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu "Zachovajme odkaz našich predkov",
b) zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu; t. j. vo výške 29
632,70 EUR (celkový rozpočet malého projektu),
d) zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 1 481,64 EUR.
Hlasovanie:
Za: Červeňan Martin, Mgr. Horňák Peter, Mgr. Juríček Peter, Pupiš Zdenko, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter, Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto
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Uznesenie č. 27/2021 - OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) aktualizáciu zmluvy o budúcej zmluve medzi predávajúcim Obec Chocholná-Velčice a budúcim kupujúcim SIGNUM Ltd, spol. s r.o. Vranov nad Topľou. Predmetom
budúcej kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť: pozemok reg. „C“ KN, parc. číslo 2172/1
o výmere 10 239m2, druh zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v katastrálnom území Chocholná-Velčice, v priestore určenom územným plánom pre priemyselný park.
Aktualizácie zmluvy sa týka identifikačných údajov predávajúceho a kupujúceho,
v ostatnom znení zmluva zostáva v rovnakom znení tak, ako bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2016-OZ dňa 22. 04. 2016.
b) nasledovnú zmenu rozpočtu, vyvolanú majetkovým prevodom predmetného pozemku nasledovne:
Príjmy - kapitálový rozpočet: + 30.000,00 €
schválený rozpočet na rok 2021

po zmene rozpočtu

230 Kapitálové príjmy: 0,00 €

30.000,00 €

Výdavky - kapitálový rozpočet: + 30.000,00 €
po 1. zmene
schválený rozpočet na rok 2021
rozpočtu
700 Kapitálové výdavky: 54.139,00 €

93.849,83 €

po 2. zmene
rozpočtu
123.849,83 €

Hlasovanie:
Za: Červeňan Martin, Mgr. Horňák Peter, Mgr. Juríček Peter, Pupiš Zdenko, Surovský Peter, Šimko Jaroslav, Šprtel Peter, Proti: nikto Zdržal sa hlasovania: nikto
Keďže bol schválený program rokovania vyčerpaný, starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Chocholná-Velčice 17. mája 2021
meno
priezvisko
zapísala

Bc. Eva
Pavlíková

podpis

podpis

overovateľ Šimko Jaroslav

podpis

overovateľ Pupiš Zdenko

podpis

pečiatka

podpis
_________________________________

Ing. Škriečka Ľubomír, starosta obce
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