OBEC KOKOŠOVCE
Kokošovce 76, 082 52 Kokošovce
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZÁ P I S N IC A
z rokovania 14. zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.08.2021

Prítomní :
Poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny.
Starosta obce.
Program jednania:
1.Úvod, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu.
2.Kontrola plnenia uznesení.
3.Informácia o projektoch a zámeroch obce
4.Prerokovanie pošty.
5.Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne.
6.Záver
K bodu č. 1 : Úvod - privítanie.
Rokovanie 14. zasadnutia zvolal a viedol starosta obce Mgr. Miroslav Skička.
Starosta obce overil na základe prezenčnej listiny, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Stanislav Minarik a Ing.
Anna Sedláková.
Piati poslanci hlasovali za, dvaja sa zdržali.
Starosta obce navrhol hlasovať o schválení predloženého programu, poslanci program schválili
siedmimi hlasmi za.
K bodu č. 2 : Kontrola plnenia uznesení.
- uznesenie č. 68/2008 – rigol Šmiga, Sedlák úloha trvá, Gabáni, Krajňák, úloha splnená
- uznesenie č. 113/2014 – úloha trvá, Markuš, Dvorščáková, Uhrín, Ivanecký 81, obecná
parcela 420, Platková, Ličák, zmena projektu rigoly cesty Štreka,
- uznesenie č. 66/2016 – úloha trvá, oddychová zóna za kultúrnym domom
- uznesenie č. 80/2017 – úloha trvá, zámena pozemkov s pánom Lazorom
- uznesenie č. 84/2017 – úloha trvá, príspevok na rozšírenie kanalizácie pre 5 rod. domov
- uznesenie č. 95/2017 – úloha trvá, parcela KN-C 681 od SPF na cestu STAVENEC
- uznesenie č. 113/2018 – úloha trvá, východný rigol Šmiga-Sedlák
- uznesenie č. 130/2018 – úloha trvá, vymáhanie nedoplatkov od neplatičov
- uznesenie č. 19/2020 – úloha trvá, žiadosť rod. Bednarčákovej, Olejárovej a Bučekovej o
príspevok na kanalizáciu, pripojenie na kanalizáciu doteraz nezrealizované
- uznesenie č. 20/2020 – úloha trvá, žiadosť Jozefa Sedláka o plnenie uznesení
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-2- uznesenie č. 38/2020 – úloha splnená - schválenie finančného príspevku materskému
klubu vo výške 1000 € na nevyhnutné materiálne vybavenie.
- uznesenie č. 50/2021 – úloha trvá - schválenie dotácie pre FK Kokošovce o dotáciu z rozpočtu
obce na sezónu 2020/2021 vo výške 2 500€.
- uznesenie č. 51/2021 – úloha splnená - vypracovanie znaleckého posudku znalcom z odboru
geodézie a kartografie na rozsah prekrytia sporných parciel vo vlastníctve obce k častiam parc.
č. C-KN 202/1, 202/2 a 202/3 k. ú. Kokošovce s vlastníctvom vlastníkov parc. č. E-KN 741/1 k.
ú. Kokošovce.
- uznesenie č. 58/2021 – splnené, Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavného
kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce Kokošovce za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 5401,13 €.
-uznesenie č. 59/2021 – úloha trvá -obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p.
Čepelu na vedomie, obec pripraví návrh zmluvy o nájme a určí výšku nájmu. Tento návrh
bude predložený na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva
- uznesenie č. 60/2021 – úloha trvá -obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na vyplatenie
odmien členom DHZ Kokošovce podľa predloženej žiadosti.
- uznesenie č. 61/2021– úloha splnená - výmena okien a dverí v budove obecného úradu
podľa najnižšej predloženej cenovej ponuky.
- uznesenie č. 62/2021 – úloha trvá, žiadosť pani Kimákovej,
- uznesenie č. 63/2021 – úloha splnená, zamietnutie žiadosti pani Gabániovej.
- uznesenie č. 64/2021 – úloha splnená, obecné zastupiteľstvo vzalo žiadosť p. Olejára na
vedomie.
-uznesenie č. 65/2021 – úloha splnená, Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p.
Selcuk a súhlasilo s povolením prechodu cez parcelu KN-C 778/17, ktorá je vo vlastníctve
obce.
- uznesenie č. 66/2021 – úloha trvá, žiadosť p. Dvorščákovej vzali poslanci na vedomie
- uznesenie č. 67/2021 – úloha splnená, žiadosť p. Ňakat.
- uznesenie č. 68/2021 – úloha trvá, schválenie finančného príspevku vo výške 1000 € pre ZO
JDS Kokošovce.
- uznesenie č. 69/2021 – úloha splnená - obecné zastupiteľstvo zrušilo rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva obce Kokošovce zo dňa 12.12.2011 a schválilo
nový rokovací poriadok č. 2 zo dňa 04.06.2021.
- uznesenie č. 70/2021 – úloha splnená , obecné zastupiteľstvo vzalo na vedome správy hlavnej
kontrolórky obce.
Po prečítaní kontroly plnenia uznesení bola otvorená diskusia o realizovateľnosti plnenia
niektorých uznesení.
Na základe ohlásenia drobnej stavby a čestného prehlásenia rod. Korytkovej o pripojení
sa na verejnú kanalizáciu poslanci navrhli, aby bola rod. Korytkovej preplatená alikvótna
čiastka podľa schváleného uznesenia č. 84/2017, čo činí čiastku cca 250€ na jeden rodinný
dom po predložení daňových dokladov potvrdzujúcich realizáciu kanalizačnej prípojky.
K uzneseniu 59/2021 – starosta obce informoval prítomných poslancov o sťažnostiach
občanov v blízkosti lokality, kde p. Čepela realizuje drevené domy. Vzhľadom na skutočnosť,
že uvedená lokalita je v územnom pláne schválená ako lokalita na individuálnu bytovú
výstavbu rodinných domov, poslanci navrhli riešenie, aby obec p. Čepelu o uvedených
skutočnostiach informovala a zároveň ho zaviazala hľadaním inej lokality na realizáciu týchto
drevených domov tak, aby činnosťou firmy nedochádzalo k rušeniu vlastníkov susedných
stavieb.
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-3Vzhľadom na aktuálnu situáciu v klube FK Kokošovce poslanci navrhli, aby bola nevyčerpaná
dotácia podľa uznesenia č. 50/2021 presunutá a poskytnutá na jesennú časť súťaže v sezóne
2021/2022 v prípade, ak bude zápisnica z z valného zhromaždenia potvrdená a akceptovaná
Slovenským futbalovým zväzom, alebo bude predložený iný doklad potvrdzujúci, že došlo
k zmene na poste predsedu FK Kokošovce, aby mohla byť zmluva o poskytnutí dotácie
podpísaná.
Poslanci schválili poskytnutie dotácie v tomto prípade siedmimi hlasmi za.
Poslanci vzali kontrolu plnenia uznesení na vedomie siedmimi hlasmi za.
K bodu č. 3 : Informácie o projektoch a zámeroch obce
Starosta obce informoval o príprave štúdie na výstavbu novej materskej školy v obci, v ktorej
boli postupne zapracované pripomienky a o podmienkach získania finančného príspevku na
jej výstavbu. Poslanci následne schválili vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej na
vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, aby sa obec mohla zapojiť do
aktuálnej výzvy na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl - IROP-PO2-SC221-202167 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
Poslanci tento návrh schválili siedmimi hlasmi za.
Poslanci zároveň schválili spolufinancovanie obce vo výške minimálne 5% na výstavbu
materskej školy pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Poslanci tento návrh schválili siedmimi hlasmi za.
Starosta obce informoval o podaní žiadosti o zaradenie do investičnej výstavby na rozšírenie
splaškovej kanalizácie v lokalite „Štreka“ na rok 2022, pričom momentálne prebiehajú
rokovania medzi obcou a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. na spôsobe
realizácie, ale je predpoklad, že ďalšia časť rozšírenia kanalizácie bude riešená rovnako ako
prvá etapa.
Poslanci vzali túto informáciu na vedomie siedmimi hlasmi za.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva boli predložené cenové ponuky na zakrytie vrchnej
časti rigola Kimák – Kolivoška, aby došlo k rozšíreniu miestnej komunikácie tak, aby bola
situácia bezpečnejšia a aby sa oproti idúce vozidlá v úseku pri križovaní s cykloželezničkou
dokázali vzájomne vyhnúť.
Podmienkou víťazstva bola najnižšia cena za tieto úpravy. Komisia zložená z poslancov
obecného zastupiteľstva vyhodnotila predložené cenové ponuky a vyhodnotila poradie
uchádzačov. Najnižšiu cenu predložila spoločnosť Stanislav Minarik – Trade.
Komisia schválila víťaza na realizáciu tejto úpravy šiestimi hlasmi za, jeden poslanec sa
hlasovania zdržal.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva boli predložené cenové ponuky na opravu havarijného
stavu oplotenia cintorína a to vybudovanie nového oplotenia cintorína a nového nájazdu
a vstupu od Domu nádeje.
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-4Podmienkou víťazstva bola najnižšia cena za tieto úpravy. Komisia zložená z poslancov
obecného zastupiteľstva vyhodnotila predložené cenové ponuky a vyhodnotila cenové ponuky
a určili poradie uchádzačov. Najnižšiu cenu predložila spoločnosť Stanislav Minarik – Trade.
Poslanci schválili víťaza na realizáciu tejto úpravy šiestimi hlasmi za, jeden poslanec sa
hlasovania zdržal.
Poslanci informovali, že obci Kokošovce bola schválená žiadosť o poskytnutie formou dotácie
z environmentálneho fondu na rok 2021 projektom „Revitalizácia priestranstva pred obecným
úradom“.
Poslanci boli informovaní o plánovanej rekonštrukcií sociálnych zariadení na obecnom úrade
a výmene okien v kultúrnom dome zo západnej strany budovy.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva bol predložený plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky, poslanci navrhli rozšíriť plán kontrolnej činnosti a predložiť ho nasledujúcom
zastupiteľstve.

K bodu č. 4: Prerokovanie pošty
Na rokovanie bola predložená žiadosť p. Ivaneckého, aby obec požiadala p. Olejára
o zmazanie fotografií a videí kvôli ochrane osobnosti.
Vedenie obce skonštatovalo, že nie je v kompetenciách obce tieto veci od občanov
požadovať.
Na rokovanie zastupiteľstva bola predložená sťažnosť p. Ivaneckého na rušenie pokojného
stavu a štekajúce psy p. Olejára.
Aj napriek tomu, že p. Olejár je majiteľom dvoch psov už od roku 2016 a nemožno tu hovoriť
o narušení pokojného stavu, nakoľko rod. Ivaneckých sa prisťahovala až potom, poslanci
obecného zastupiteľstva skonštatovali a navrhli, aby sa p. Olejár snažil týmto situáciám
predchádzať.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva bola predložená žiadosť rod. Maxovej o predbežný
záväzný súhlas na odkúpenie časti parcely KN-C 411/1 vo vlastníctve obce, aby bola
vytvorená priama línia. S tým, že rod. Maxová dá na vlastné náklady vypracovať geometrický
plán, návrh kúpno-predajnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
Poslanci predbežne odsúhlasili žiadosť podľa priloženého náčrtu siedmimi hlasmi za.
Starosta obce informoval o žiadosti o výrub stromov za budovou obecného úradu z dôvodu
ohrozovania a poškodzovania súkromného majetku.
Poslanci vzali túto žiadosť na vedomie s tým, že obec bude vzniknutú situáciu riešiť.
K bodu 5. Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne
Poslanci podali návrh, aby bol farský list pravidelne zverejňovaný aj na oficiálnej stránke
obce.
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-5Poslanci podali návrh, aby bola firma, ktorá realizuje v obci výkopové práce, upozornená na
skutočnosť, že pri týchto prácach došlo k zdvihnutiu dlažby pred vstupom do kostola a aby
bolo toto zdvihnutie odstránené.
Poslanci podali návrh, aby bol v termíne najneskôr do 31.08.2021 kontaktovaný p. Šmiga
a aby boli dohodnuté bližšie podmienky pri úprave východného rigola.
Poslanci podali návrh, aby bola v rozhlase vyhlásená informácia o odstránení poruchy na
vodovode, ktorá nastala konaním neznámeho páchateľa.
Poslanci podali návrh, aby obec oslovila Slovenský vodohospodársky podnik, a.s., aby
odstránil v obci v povodí potoka Delňa náletové dreviny (jelše apod.), nakoľko dochádza po
dažďoch k ohrozovaniu majetku občanov a rastúce stromy poškodzujú aj majetok obce.
Poslanci podali návrh na zistenie ceny statického posudku v prípade mosta pri rod.
Baranovej, nakoľko je možné, že most je v havarijnom stave a bude potrebné jeho
uzatvorenie, resp. obmedzenie vjazdu vozidiel.
Poslanci podali návrh, aby obec uzatvorila zmluvu s s odborne spôsobilou osobou na správu
pohrebiska a vypracovala prevádzkový poriadok pohrebiska.
Poslanci predniesli návrh, že bude potrebné zaoberať sa výškou poplatkov za komunálny
odpad, ktorí produkujú chatári v rekreačnej oblasti Sigord a zároveň aby bol vykonaný
poslanecký prieskum v uvedenej lokalite, aby bolo možné zistiť, či údaje uvedené v katastri
nehnuteľností korešpondujú so skutkovým stavom.
Poslanci podali návrh, aby boli dokúpené ďalšie stoly do kultúrneho domu.
Starosta obce informoval poslancov o potrebe zabezpečiť obecný úrad kamerovým systémom
tak, aby bolo možné identifikovať, aké osoby vozia komunálny odpad do kontajnerov, ktoré sú
určené pre chatárov a aké osoby sa zdržiavajú v okolí obecného úradu hlavne v nočných
hodinách.
K bodu 6: Záver
Keďže došlo k vyčerpaniu programu jednania obecného zastupiteľstva, starosta poďakoval
prítomným poslancom za účasť a rokovanie ukončil.
V Kokošovciach, 18.08.2021
Mgr. Miroslav Skička v.r.
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Stanislav Minarik:
Ing. Anna Sedláková:
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-6Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ obce Kokošovce
zo dňa 10.08.2021
Uznesenie č. 71/2021 - obecné zastupiteľstvo určuje za overovateľov zápisnice Stanislava
Minarika a Ing. Annu Sedlákovú.
Hlasovanie: prítomní – 7, za – 5, proti – 0, zdržal sa – 2
V Kokošovciach, 18.08.2021

Mgr. Miroslav Skička v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 72/2021 - obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ:
Program jednania:
1.Úvod, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu.
2.Kontrola plnenia uznesení.
3.Informácia o projektoch a zámeroch obce
4.Prerokovanie pošty.
5.Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne.
6.Záver
Hlasovanie: prítomní – 7, za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
V Kokošovciach, 18.08.2021

Mgr. Miroslav Skička v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 73/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 2500 €
na činnosť FK Kokošovce na jesennú časť súťaže 2021/2022 po predložení dokladov, že došlo
k zmene vo vedení FK Kokošovce.
Hlasovanie: prítomní – 7, za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
V Kokošovciach, 18.08.2021

Mgr. Miroslav Skička v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 74/2021 - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie: prítomní – 7, za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
V Kokošovciach, 18.08.2021

Mgr. Miroslav Skička v.r.
starosta obce
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-7Uznesenie č. 75/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektovej
dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné povolenie na výstavbu novej materskej
školy na zapojenie do výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry
materských škôl.
Hlasovanie: prítomní – 7, za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
V Kokošovciach, 18.08.2021

Mgr. Miroslav Skička v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 76/2021 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí so spolufinancovaním obce vo výške
minimálne 5% pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2SC221-2021-67 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
Hlasovanie: prítomní – 7, za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
V Kokošovciach, 18.08.2021

Mgr. Miroslav Skička v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 77/2021 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti
obce o zaradenie do plánu investičnej výstavby na rok 2022 na druhú etapu kanalizácie Štreka
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Hlasovanie: prítomní – 7, za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
V Kokošovciach, 18.08.2021

Mgr. Miroslav Skička v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 78/2021– Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakrytie rigola Kimáková - Kolivoška
podľa najnižšej predloženej cenovej ponuky.
Hlasovanie: prítomní – 7, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1
Uznesenie č. 79/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vybudovanie nového oplotenia
z dôvodu havarijného stavu plota cintorína podľa najnižšej predloženej cenovej ponuky.
Hlasovanie: prítomní – 7, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1
V Kokošovciach, 18.08.2021

Mgr. Miroslav Skička v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 80/2021 – Obecné zastupiteľstvo predbežne súhlasí s predajom časti obecnej
parcely KN-C 411/, vedenej na liste vlastníctva 537 podľa predloženého náčrtu.
Hlasovanie: prítomní – 7, za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
V Kokošovciach, 18.08.2021

Mgr. Miroslav Skička v.r.
starosta obce
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