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ZÁ P I S N IC A
z rokovania piateho mimoriadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.08.2018

Prítomní : podľa prezenčnej listiny.
Neprítomní: Bc Ľubomír Lipiner, p. Jana Žulová, p. Stanislav Žula
Rokovanie zvolal a viedol starosta obce podľa programu, ktorý bol schválený.
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, neprítomní - 3.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci p. Minarik a p. Bednarčák.

K bodu č. 1 : Úvod - privítanie.
K bodu č. 2 : Cesta Štreka, cyklotrasa.
Pri výstavbe niektorých rodinných domov si projektanti týchto stavieb nevyžiadali od
obce situáciu a výškové usporiadanie naprojektovanej cesty Štreka. Tieto rodinné domy
sú osadené neprimerane vysoko oproti ceste. Pri výstavbe cesty podľa pôvodného
projektu pri týchto rodinných domoch vznikne veľký výškový rozdiel medzi niveletou
cesty a týmito domami.
V súčasnosti projektant cyklotrasy Ing. arch. Hajtáš a projektant cesty Štreka Ing.
Krafčík hľadajú optimálne usporiadanie cyklotrasy a cesty s ohľadom na už postavené
rodinné domy.
Firma Swietelsky predložila cenovú ponuku na spevnenie konštrukcie cyklotrasy
v úseku našej obce. Predložená cenová ponuka nie je v súlade s výkresovou
dokumentáciou a je pre obec neprijateľná.
- uznesenie č. 131 - OZ schvaľuje zosilnenie podkladu cyklotrasy v úseku obce
(cesty Štreka) o 50 mm štrkodrva ŠD a o 50 mm obaľovaného kameniva na vjazde
do súkromných pozemkov v šírke 5m podľa projektu v úseku hospodárskych
prejazdov za podmienky, že zhotoviteľ stavby cyklotrasy pripraví niveletu novonavrhovanej cesty Štreka v šírke 3 m a uloží tam štrkodrvu ŠD v hrúbke 200 mm
na náklady obce. Prebytočnú zeminu a kamenivo železničného zvršku uloží do
násypov v inej časti cyklotrasy na vlastné náklady. Zhotoviteľ stavby firma
Swietelsky v prípade súhlasu vyššie uvedených podmienok predloží obci cenovú
ponuku na schválenie. V opačnom prípade zhotoviteľ cyklotrasy postupuje pri
výstavbe podľa platného stavebného povolenia.
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 3
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O slovo požiadala p. Ištoková.
V zmysle rokovacieho poriadku poslanci OZ jej hlasovaním za:4, proti:0, zdržal sa:0,
neprít:3, udelili slovo.
Vo vodovode je niekedy zakalená voda.
Obec prevádzkuje vodovod, vodu odoberáme od VVS a.s. Košice z vodojemu Sigord.
Pri búrkach a zvýšenom odbere sa prejavujú tieto problémy. V budúcnosti je potrebné
uvažovať s vodojemom Zimná studňa alebo Starina.

K bodu č. 3: Záver.
Keďže viac návrhov nebolo, starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

V Kokošovciach, dňa 07.08.2018

Ing. Vincent Ivanecký v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
p. Stanislav Minarik v.r.
p. Peter Bednarčák v.r.

