
Obec K E C E R O V C E , Obecný úrad 044 47 Kecerovce 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                     U Z N E S E N I E
                        Obecného zastupiteľstvá zo zasadnutia konaného 15.04.2015

                          
       Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach s počtom 8 je uznesenia schopné a prijíma  nasledujúce 
uznesenia:

Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach schvaľuje 
- záverečný účet obce za rok 2014 bez výhrad

Uznesenie č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach  potvrdzuje
- financovanie schodku počas roka čerpaním prostriedkov z min. rokov a použitím prostriedkov z 
rezervného fondu

Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
- úpravu rozpočtu na rok 2015 

Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-  finančný limit starostu obce  p. Miroslava Galasa-Zaufala   10 000€ 

Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje 
-poverenie starostu obce jednať s vlastníkmi pozemkov v kat.území Kec.Pekľany smer letisko o 
odkúpení a uzavretí kúpnej zmluvy pozemkov./príloha výkupový elaborát – geom.plán/.

Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach schvaľuje 
- Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 4,75€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými 
splátkami za kúpu pozemku v sume19,44€  až po poslednú splátku ,najneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
Slavomíra Jurašku ,bytom Kecerovce č.39 na par.č.595/114 vo výmere 324m2 za 699,84€

Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach schvaľuje
- Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 7,42€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými 
splátkami za kúpu pozemku v sume30,36|€  až po poslednú splátku   , najneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
Jaroslav Maťok a manž. Monika Maťoková r. Janičová, bytom Kecerovce č. 34  na par.č.595/115 vo 
výmere 506m2 za 1090,96€

Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach  schvaľuje
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- Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume3,81€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými 
splátkami za kúpu pozemku v sume 15,60€ až po poslednú splátku, najneskôr však do 15.4.2018  s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre

Eduard Janičo a manž. Ingrid Janičová rod.Ferková, bytom Kecerovce č. 47  na par.č.595/116 vo 
výmere 260m2 za 561,60€

Uznesenie č. 41/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach   schvaľuje
- Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 7,20€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými 
splátkami za kúpu pozemku v sume 29,46€ až po poslednú splátku, najneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre

Andrej Janičo a manž. Monika Janičová r. Vidličková, bytom Kecerovce č. 50  na par.č.595/117 vo 
výmere 491m2 za 1060,56€

  

Uznesenie č.42/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach schvaľuje 
- Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 4,55€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými 
splátkami za kúpu pozemku v sume 18,60€ až po poslednú splátku,najneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre

Jozef Maľar a manž. Viera Maľarová r. Červeňáková, bytom Kecerovce č. 44  na par.č.595/118 vo 
výmere 310m2 za 669,60€

Uznesenie č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach schvaľuje
- Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 4,58€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými 
splátkami za kúpu pozemku v sume 18,72€ až po poslednú splátku,najneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre

Andrej Fiľo, bytom Kecerovce č. 122  na par.č.595/119 vo výmere 312m2 za 673,92€

Uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach schvaľuje
Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 6,29€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými 
splátkami za kúpu pozemku v sume 25,74€ až po poslednú splátku,najneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
Róbert Janičo a manž. Monika r. Červeňáková, bytom Kecerovce č. 50,  na par.č.595/120vo výmere 
429m2 za 926,64€

Uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach schvaľuje
- Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 7,80€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými 
splátkami za kúpu pozemku v sume 31,92€ až po poslednú splátku,najneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre

 Jozef Červeňák a manž. Helena Červeňáková r. Ďurašková, bytom Kecerovce č.49 na par.č.595/121 
vo výmere 532m2 za 1149,12€
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Uznesenie č.46/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-  Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 3,99€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými
splátkami za kúpu pozemku v sume 16,32€ až po poslednú splátku,najneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
Ján Maťok , bytom Kecerovce č. 34, na par.595/122 vo výmere 272m2 za 587,52€

Uznesenie č.47/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-  Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 5,88€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými
splátkami za kúpu pozemku v sume 24,06€ až po poslednú splátku,nejneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
Helena Červeňáková, bytom Kecerovce č.57, na par.595/123 vo výmere 401 m2 za 866,16€

Uznesenie č.48/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-  Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 6,07€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými
splátkami za kúpu pozemku v sume 24,84€ až po poslednú splátku,najneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
Radko Ďuraško, bytom Kecerovce č. 40, na par.595/124 vo výmere 414m2 za 894,24€

Uznesenie č.49/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-  Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 5,84€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými
splátkami za kúpu pozemku v sume 23,88€ až po poslednú splátku,najneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
Stanislav Červeňák a manž.Natália Červeňáková r.Červeňáková, bytom Kecerovce č.49, na 
par.595/125 vo výmere 398m2 za 859,68€

Uznesenie č.50/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-  Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 3,83€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými
splátkami za kúpu pozemku v sume 15,66€ až po poslednú splátku,najneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
Ernest Juraško a manž.Mária Jurašková r. Pohlodková , bytom Kecerovce č.39, na par.595/132
o výmere 261m2 za 563,76€

Uznesenie č.51/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-  Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 6,40€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými
splátkami za kúpu pozemku v sume 26,22€ až po poslednú splátku,najneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
Bartolomej Mucha a manž.Helena Muchová r. Ďurašková, bytom Kecerovce č.43, na par.595/133 vo 
výmere 437m2 za 943,92€

Uznesenie č.52/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
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-  Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 7,23€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými
splátkami za kúpu pozemku v sume 29,58€ až po poslednú splátku,najneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
Darina Ďurašková r. Muchová , bytom Kecerovce č.48, na par.595/134 vo výmere 493m2 za 
1064,88€

Uznesenie č.53/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-  Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 4,52€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými
splátkami za kúpu pozemku v sume 18,48€ až po poslednú splátku,najneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
Bartolomej Janičo, bytom Kecerovce č.242, na par.595/135 vo výmere 308m2 za 665,28€

Uznesenie č.54/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-  Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 7,33€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými
splátkami za kúpu pozemku v sume 30,00€ až po poslednú splátku,nejneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
Mário Janičo , bytom Kecerovce č.242 a manž. Nina Janičová r.Jurašková , bytom Kecerovce č.238, 
na par.595/136 vo výmere 500m2 za 1080,00€

Uznesenie č.55/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-  Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 2,16€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými
splátkami za kúpu pozemku v sume 8,82€ až po poslednú splátku,nejneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
Marek Ďuraško ,bytom Kecerovce č.122, na par.595/137 vo výmere 147m2 za 317,52€

Uznesenie č.56/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-  Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 2,39€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými
splátkami za kúpu pozemku v sume 9,78€ až po poslednú splátku,nejneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
Svetlana Ďurašková r. Miľová , bytom Kecerovce č.41, na par.595/139 vo výmere 163m2 za352,08€

Uznesenie č.57/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-  Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 4,62€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými
splátkami za kúpu pozemku v sume 18,90€ až po poslednú splátku,nejneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
Dezider Maťok a manž.Darina Maťoková r. Jurašková , bytom Kecerovce č.34, na par.595/140 vo 
výmere 315m2 za 680,40€.

Uznesenie č.58/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-  Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 7,04 za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými 
splátkami za kúpu pozemku v sume 28,80€ až po poslednú splátku,nejneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
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Marek Janičo a manž.Božena Janičová r. Vidličková , bytom Kecerovce č.242, na par.595/141 vo 
výmere 480m2 za 1036,80€

Uznesenie č.59/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-  Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 7,76€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými
splátkami za kúpu pozemku v sume 31,74€ až po poslednú splátku,nejneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
Marián Vidlička, bytom Kecerovce č.238, na par.595/142 vo výmere 529m2 za 1142,64€

Uznesenie č.60/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-  Užívanie nehnuteľnosti za odplatu v sume 2,58€ za každý kalendárny mesiac súbežne s mesačnými
splátkami za kúpu pozemku v sume 10,56€ až po poslednú splátku,nejneskôr však do 15.4.2018 s 
následným nadobudnutím vlastníckeho práva pre
Marek Žiga a manž .Emília Žigová r.Vidličková , bytom Kecerovce č.238, na par.595/143 vo výmere 
176m2 za 380,16€

Uznesenie č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a shvaľuje
- žiadosť Slovenskej únií nohejbalu SUN Milano 2007,  dotáciu v sume 2 500€

Uznesenie č. 62/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
- p. Miroslavovi Janičovi  prenájom parcely č. 595/48 vo výmere 1m² na zapojenie elektrickej 
energie na dobu 20rokov v sume 1 € / rok.

Uznesenie č. 63/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
- p. Stanislavovi Janičovi prenájom parcely č. 595/48 vo výmere 1 m² na zapojenie elektrickej 
energie na dobu 20 rokov v sume 1€ / rok.

Uznesenie č. 64/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach  prerokovalo a schvaľuje
-p. Miroslavovi Juraško prenájom parcely č.595/47 vo výmere 1m² na zapojenie elektrickej energie 
na dobu 20 rokov v sume 1€ / rok.

Uznesenie č. 65/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-p. Ľubomírovi Ďuraškovi prenájom parcely č. 595/47 vo výmere 1m² na zapojenie elektrickej 
energie na dobu 20 rokov v sume 1€ /rok. 

Uznesenie č. 66/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
- hudobnej skupine Čuník účelovú dotáciu v sume 2 500€
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Uznesenie č. 67/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje 
- kúpnu zmluvu odkúpenie pozemku v kat. území Kecerovské Kostoľany na parc.č. 171/3 ostatné 
plochy vo výmere 13m² , parc. 619/2 orná pôda vo výmere 74m²  cena za 1m² je 3,32€ priamym 
predajom z dôvodu vysporiadania pozemku za účelom výstavby vodovodu  a zároveň súhlasí s 
predkupným právom pre SR- Slovenský pozemkový fond .

Uznesenie č.68/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
- žiadosť ZŠ Bidovce o účelovú dotáciu  k 50.výročiu školy
- obecné zastupiteľstvo schvaľuje 50 €

Uznesenie č. 69/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-  Zásady  odmeňovania poslancov v §4 v bode1  úpravu na 400€

Uznesenie č. 70/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
-úpravu platu starostu obce Kecerovce podľa §4 zák NR SR č. 253/94 vo výške 3 165,20€

Uznesenie č.71/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach schvaľuje
- VZN č.1/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd na území obce Kecerovce

Uznesenie č. 72/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
- žiadosť Apoštolskej cirkvi prenájom plochy vedľa futbalového ihriska od 18.04.2015 do 19.04.2015

Uznesenie č. 73/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a neschvaľuje
- žiadosť Apoštolskej cirkvi o prenájom kultúrno- spoločenskej miestnosti.

Uznesenie č. 74/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
- predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie-  deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia 
marginalizovaných rómskych komunít v obce Kecerovce, spoluúčasť obce je 15%

Uznesenie č.75/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach  prerokovalo a schvaľuje
- predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie 

Uznesenie č. 76/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje 
- predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe ,,Podpora rozvoja športu“ so zameraním na 
výstavbu multifunkčných ihrísk , spoluúčasť  obce je 5%

Uznesenie č. 77/2015
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Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
- predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie – rekonštrukcia budovy pri KC- Garáže, spoluúčasť 
obce je

Uznesenie č.78/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a odvoláva
- členov školskej rady pre MŠ a ZŠ

Uznesenie č. 79/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a volí
- členov školskej rady pre ZŠ za obec Kecerovce p. Milana Semana, Mariána Gábora, Ladislava 
Gábora a Miroslava Koščáka

Uznesenie č.80/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach prerokovalo a schvaľuje
p. Vojtechovi Gáborovi prenájom parcely č. 55 vo výmere 1m² na zapojenie elektrickej energie na 
dobu 20 rokov v sume 1€ / rok.

Uznesenie č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo v  Kecerovciach prerokovalo a  volí
-  člena školskej rady pre MŠ za obec Kecerovce p. Jozefa Janiča.

Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach berie na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení  
- stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Kecerovce za rok 2014
- čerpanie rozpočtu za rok 2014
- zhodnotenie programového rozpočtu za rok 2014

                                                                                              Miroslav Galas-Zaufal
                                                                                                            starosta obce
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