Uznesenie č. 7/2013
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 25.9.2013
o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo v Novom Salaši
A. b e r i e n a v e d o m i e:
1, Vyhodnotenie akcie Memoriálu Ing. Imricha Tomka
2, List z Úradu KSK ohľadom predaja časti pozemku – cesta
3, Možnosť zamestnania pracovníka na miestne služby – sociálna práca
4, Podaný projekt na cyklochodník cez agentúru South East Europe
5, Zmenu v pláne evakuácie a povodňového plánu, zmenu v členstve krízového štábu
B. s c h v a ľ u j e:
1, Upravený Plán evakuácie na území Obce Nový Salaš
2, Upravený Povodňový plán záchranných prác v obci Nový Salaš
3, Uzatvorenie dohody ohľadom predaja časti pozemku registra C KN parcelné číslo 337/1
(podľa geometrického plánu zaslaného Úradom KSK č. 337/4) o výmere 110 m2
v katastrálnom území Nový Salaš vo vlastníctve Obce Nový Salaš Košickému
samosprávnemu kraju za symbolickú kúpnu cenu 1,- Eur, ale za podmienok, že sa obec
nebude podieľať na financovaní geometrického plánu a správnom poplatku za vklad kúpnej
zmluvy do katastra nehnuteľností.
4, Úpravu rozpočtu a vyradenie starého miestneho rozhlasu
5, Termín : 23.11.2013 pre organizovanie Katarínskej zábavy, 30.11.2013 pre organizovanie
Posedenia s dôchodcami, 6.12.2013 pre organizovanie Mikuláša pre deti. Zároveň schvaľuje
náklady na občerstvenie, stravu a darčeky pre dôchodcov. Schvaľuje náklady na balíčky pre
deti na Mikuláša.
6, Predaj obecného auta pani Čisárovej za cenu 50,- Eur.
C. u k l a d á:
1, Starostke obce odpovedať Úradu KSK ohľadom predaja pozemku aj so stanoviskom obce,
ktorá nemala v rozpočte vyčlenené peniaze na geometrický plán a správny poplatok za vklad
kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností. Preto nesúhlasí s podieľaním sa na ich úhrade.
2, Starostke obce podpísať kúpno-predajnú zmluvu na predaj obecného auta.

V Novom Salaši dňa: 25.9.2013
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