UZNEsENIE
z

č.3

3. zasadnutia obecného zastupitel'stva konaného

dňa
OnnCNn ZASTUPITEI]STVO

25.09,2020

:

A: Berie na vedomie:

-

programzasadnutia
čerpanie rozpočtu zarck2020
oboznámenie starostom obce s investičnými akciami a športovo-kultúrnymi akciami v obci

B: Schvaťuje:

-

program zasadnutia

Zmluvu o združení finaněných prostriedkov a spolupráci a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve
a,s. Košice o spolufinancovaní akcie: ,,Rozšírenie
medzi obcou Koprivnica a
Poděergovského skupinového vodovodu l!. etapa, ll. stavba Koprivnica - prívod vody"
v nasledovnom rozsahu
SO 02 - Vodojem 150 m3
NádĚ VDJ - prefabrikované dielce
Manipulačná komora - prefabrikovaná monolitická
Osadenie - stenových panelov, stropných panelov
lzolácia protivode a vlhkosti
Čiastočnámontáž rúrovéhovedenia
Tepelné izolácie
Zhotovenie povlakovej krytiny, klampiarske konštrukcie, nátery a mal'by

WS

-

Obec Koprivnica sa zavázuje, že po uplynutí páť ročnej lehoty, ktorá začne plynúťprvý
deň po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačnéhorozhodnutia pre uvedenú časťstavby,
odpredá svoi majetkový podielVýchodoslovenskej vodárenskei spoločnosti, a.s. Košice,
ktorá kúpy do svojho výlučnéhovlastníctva majetkový podie! obce za vzájomne dohodnutú
kúpnu cenu vo výške í,- € (slovom jedno euro) bez DPH.
- Kúpnu zmluvu, v ktorej predávajúoa Marta Stachurovd rod, Harčarikovtú, nar. 11.02.1955,

r.č. 555211/6383 odpredávajej vlastnícky patriace nehnutelnosti v katastrálnom území
Koprivnica špecifikovanév bode I. tejto kúpnej zmluvy v tam uvedených podieloch a to stavbu
- dom s. č. 4 postavený na parcele C-KN č. 54 v celosti (ll|) aparcely E-KN é.76 - zastavaná
plocha a nádvorie o výmere l45 m2, E-KN ě.7711- zastavanáplocha a nádvorie o qýmere
243 m2, E-KN é.7816 - zéhrada o qýmere 296 m2, E-KN é.78lt06 - zastavanáplocha
a nádvorie o výmere 59 m2, E-KN é.963122 - orná póda o ,qfmere 1079 m2, E-KN č.
9631122 - orná póda o qýmere 59 m2 v podiele 8/45 k celku kupujúcemu, Obci Koprivnica,
ICO: 00322164 a kupujúci ich od predávajúcej odkupuje a preberá do svojho vlastníctva za
celkove dohodnutú kúpnu cenu2200,-€ (slovom: dvetisícdvesto eur).
_ predloženie žiadosti o prijatie náwatnej finančnej výpomoci z MFSR v sume t3 323 €
z dóvodu kompenzácie výpadku dane z pdjmov §zických osób v dósledku pandémie
- vyhlásenie vol'by hlavného kontrolóra obce Koprivnicl s..u.yiizkom 14 hod. mesačne

-

úpravu rozpoětu narck2020

V Koprivnici

25.09.2020
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