Uznesenia
prijaté na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bidovciach
dňa 09. 09. 2014
Obecné zastupiteľstvo v Bidovciach s počtom prítomných poslancov: 8 poslancov
je uznášania schopné a prijíma nasledujúce uznesenia:
Uznesenie číslo 287/2014
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje

a) Zapisovateľka: Ing. Mitrová
b) Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Azari, PaedDr. Zamboriová
c) Program rokovanie mimoriadneho zastupiteľstva po doplnení bodu 8. Rôzne
8.a) úprava znenia uznesenia č. 282/2014 prijatého 7.8.2014
b) uzavretie zmluvy o poskytovaní servisných služieb IT
c) úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 4
Uznesenie číslo 288/2014
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje
a) finančné prostriedky na nákup lavíc do domu smútku v sume 7.000 eur
b) finančné prostriedky na úpravu vonkajšieho priestranstva pred domom smútku
v sume 4.000 eur vrátane obrubníkov
Uznesenie číslo 289/2014
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje
Úpravu VZN č. 4/2013 dodatkom č. 1/2014
Čl. 10 z VZN č. 4/2013 z dňa 15.3.2013 sa ruší a nový Čl. 10 VZN č. 4/2013 je v súlade s §
80 zákona č. 223/2001 Z.z. v znení:
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpady, alebo zhodnotí odpady v rozpore so zákonom o odpadoch
a týmto nariadením,
b) uloží odpady na iné miesto, než na miesto určené obcou,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 7 Zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
d) neposkytne obci požadované pravdivé a úplné údaje súvisiace s nakladaním
s odpadmi,
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c
Zák. č. 223/2001 Z.z. v znení zmien a doplnkov.
2. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva za priestupok uvedený nižšie
môže uložiť v zmysle Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení zmien a doplnkov pokutu:
a) za porušenie ustanovení odseku l, písm. a) až e) tohto článku pokutu do výšky
165,96 eur
3. Priestupky podľa predchádzajúceho odseku prejednáva obec. Na priestupky a ich
prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon č.
372/1990 Zb. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
4. Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

Uznesenie číslo 290/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo a schvaľuje
kúpno-predajnú zmluvu o prevode vlastníctva parcely KN „C“ č. parc. 576/38 a č. 576/39
vo výmere 353 m2 na kupujúcich Slavomír Gaži s manž. Esterou Gažiovou, rod. Sinuovou,
obaja bytom Bidovce č. 252, za cenu 938,96 Eur ( 2,66 Eur/m2),
b) konštatuje, že Obec Bidovce schválila odpredaj pozemkov na výstavbu rodinných domov
pre rómskych občanov už uznesením č. 275/25-08-2006 zo dňa 25.08.2006,
c) určuje, že ide o prevod vlastníctva v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Uznesenie číslo 291/2014
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
Žiadosť p. Ľuboslavy Radáčiovej, trvale bytom Lúčna 6, Rozhanovce o odkúpenie obecných
pozemkov susediacich s parcelou 143/18, ktorou je vlastníčka. Jedná sa parcely odčlenené od
parcely 143/2 o výmere 459 m2(ostatné plochy)
Obecné zastupiteľstvo navrhuje: odpredať pozemok podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obce. Vypracovať znalecký posudok.
Uznesenie číslo 292/2014
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
Žiadosť p. Tóthovej Dany, trvale bytom Kecerovce 247 o dopustenie mesačného príspevku
v ŠKD, nakoľko je poberateľkou dávky v hmotnej núdzi.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpustením príspevku.
Uznesenie číslo 293/2014
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
Žiadosť p. Michala Kissa o ukončenie nájmu v AB č. 206 a odkúpenie zariadenia priestorov.
Obecné zastupiteľstvo odporúča: Odkúpenie zariadenia priestorov riešiť s novým nájomcom.
Uznesenie číslo 294/2014
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje
Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní servisných služieb
Uznesenie číslo 295/2014
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje
Úpravu rozpočtu obce
a) úpravu rozpočtu obce Bidovce - rozpočtové opatrenie č. 4/2014

Uznesenie číslo 282 /2014
Obecné zastupiteľstvo v Bidovciach prerokovalo a schvaľuje
1. V súlade s ust. § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa prevod nehnuteľného majetku obce do
vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 45, 821 09
Bratislava, IČO 35 919 001 bez použitia postupov podľa § 9a ods. 1 až 3 a 5 až 7 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to nehnuteľností –
pozemkov vedených Okresným úradom Košice – okolie, katastrálnym odborom ako:
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2. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy č. 30201/KZ-079/2014/Bidovce/029/Geoplán s Národnou
diaľničnou spoločnosťou, a.s. ako kupujúcim, a to trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na prevod nehnuteľného majetku obce bez použitia
vyššie uvedených postupov je výstavba diaľnice D1 Budimír-Bidovce, ktorej stavebníkom je
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a na ktorú bolo vydané Obcou Bidovce Rozhodnutie o
umiestnení stavby č.45/2008-Bi zo dňa 30.6.2008 s právoplatnosťou od 11.8.2008 a
Rozhodnutie č. 332/2011-Bi zo dňa 9.9.2011 s právoplatnosťou od 26.10.2011, ktorým sa
predlžuje platnosť Rozhodnutia č.45/2008-Bi. Vyššie špecifikované pozemky bude Národná
diaľničná spoločnosť, a.s. ako nájomca oprávnená využívať pri výstavbe stavebných objektov
definovaných v dokumentácii pre stavebné povolenie za účelom výstavby a trvalého
umiestnenia stavby diaľnice a s tým súvisiacim právom vstupu a vjazdu na dotknuté pozemky.

