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ZÁ P I S N IC A
z rokovania jedenásteho riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.2.2017
Prítomní : podľa prezenčnej listiny.
Neprítomný: Ing. Glankovič (ospravedlnený)
Rokovanie zvolal a viedol starosta obce.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Mgr. Mitrovská a p. Minarik.
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1, neprít. – 2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci p. Bednarčák a Bc. Lipiner.
Rokovanie prebiehalo podľa programu, ktorý bol schválený.
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, neprít. – 1.
K bodu č. 1 : Úvod - privítanie.
K bodu č. 2 : Kontrola plnenia uznesení.
-

uznesenie č. 68/2008 – rigol Šmiga, Sedlák úloha trvá, Gabáni, Krajňák, úloha
splnená.
uznesenie č. 113 – úloha trvá, Markuš, Dvorščáková, Uhrín, Ivanecký 81, obecná
parcela 420,Platková, Ličák, zmena projektu rigoly cesty Štreka,
uznesenie č. 59 – úloha trvá, doplnenie územného plánu o lokalitu Kvartire,
uznesenie č. 61 – splnené, VZN č.33,
uznesenie č. 62 – splnené, rozpočet 2017,
uznesenie č. 63 – splnené, zrušenie odmeny M. Ivanecký,
uznesenie č. 64 – splnené, použitie rezervného fondu pre haváriu v MŠ
uznesenie č. 65 – splnené, Mikulášska nádielka
uznesenie č. 66 – úloha trvá, oddychová zóna za kultúrnym domom
uznesenie č. 67 - splnené, odmeny poslancov a hlavnej kontrolórky
uznesenie č. 68 – splnené, plán kontroly hl. kontrolórky na I. polrok 2017, schválenie

Z pripomienok:
- deliaca stena v MŠ a spevnená plocha pred garážou, úloha trvá
- žiadosť pre COOP Jednota o spolufinancovanie úpravy priestranstva pred predajňou,
úloha trvá
- kontajner z cintorína na hospodársky dvor, úloha trvá
- osvetlenie pred domom č.200 bolo zrušené, je pred domom č.37 a na križovatke
Štreka, čo je postačujúce
- obnoviť tradíciu plesov, úloha splnená
- opravu oplotenia cintorína presúvame na vlastníka a to Farský úrad Kokošovce, aby
pripravil návrh a projekt pre drobnú stavbu.
OZ berie na vedomie informácie o kontrole plnenia uznesení.
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K bodu č. 3: Hospodárenie obce za rok 2016.
Poslancom bol e-mailom zaslaný finančný výkaz o príjmoch a výdavkoch a finančných
operáciách za rok 2016.
Ekonomický úsek pripraví záverečný účet obce a hospodárenie bude podrobené auditu
v zmysle zákona.
OZ berie na vedomie finančný výkaz o príjmoch a výdavkoch a finančných operáciách
obce za rok 2016.
K bodu č. 4: Informácie o projektoch obce.
Základná škola:
Vstupné dvere do bytu a okná na schodišti boli vymenené koncom roka 2016.
V tomto roku dokončíme zateplenie západnej strany školy. P. Minarik na základe
podkladov nám predloží cenovú ponuku pre dokončenie stavby z roku 2015 a 2016.
Materská škola:
Počas letných prázdnin vymeníme drevenú deliacu stenu za plastovú a zhotovíme
spevnenú plochu pred garážou. Nevyhnutné úpravy musíme zabezpečiť v kuchyni, lebo
nespĺňa základné hygienické parametre. Pripravujeme návrh úpravy, ktorý musí
schváliť okresná hygienická stanica. Podklady pre úpravy zašleme vybraným subjektom
pre vypracovanie cenových návrhov. Adresy zodpovedných firiem a podnikateľov
zašlite do kancelárie OcÚ.
Cesta Štreka:
Čakáme na zverejnenie úspešných žiadateľov o dotácie z Envirofondu. V prípade
neúspechu môžeme obnoviť rokovanie s VVS a.s. Košice o alternatívnej možnosti
výstavby kanalizácie. Pre túto realizáciu je potrebná zmena projektu stavby pred
dokončením so zmenou stavebného (vodoprávneho) povolenia.
Úprava východného rigola:
V tomto roku s výstavbou rigola z vlastných finančných prostriedkov neuvažujeme.
Firma CMR môže pokračovať vo výstavbe v roku 2017 vtedy, ak by obec získala dotáciu
z Envirofondu.
Zateplenie kultúrneho domu a výmena okien:
V súčasnosti je vypísaná výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Environmentálneho fondu na takéto stavby. Obec podá žiadosť o tento
príspevok sama, alebo v spolupráci s niektorou agentúrou. Jedná sa o zníženie
energetickej náročnosti verejných budov a to zateplením fasády, stropov a výmenou
okien, okrem budovy Pošty.
Obec rokuje aj s AE group s.r.o., Piešťany o možnosti získania finančných prostriedkov
pre zateplenie budovy Kultúrneho domu z iných zdrojov EU.
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Vodovod a vodojem Zimná studňa:
Obec neuvažuje o financovaní tejto stavby v roku 2017. Je na rozhodnutí poslancov či
schvália finančné prostriedky pre prípravu projektu rekonštrukcie vodovodu Zimná
studňa a jeho prepojenia na súčasný vodovod obce aspoň v rozsahu pre územné
rozhodnutie.
Úprava verejných priestranstiev a miestnych komunikácií:
Oslovili sme CMR o predloženie cenových návrhov pre asfalto - betónovú úpravu týchto
úsekov: - za potokom (dokončenie vetvy A z rekonštrukcie miestnych komunikácii),
- za Jednotou,
- pred Jednotou (časť Jednota a časť obec).
Nakoľko výrobne asfalto -betónových hmôt nemajú spracované cenníky ABS hmoty,
CMR nám nedoručila cenové návrhy. Niektoré úseky sme zmenili, preto zamestnanec
CMR ich bol opätovne zamerať v januári. Verejné obstarávanie zabezpečíme podľa
§117 zákona 343/2015 Z.z., zákazka z nízkou hodnotou.
Oddychová zóna za Kultúrnym domom:
V súčasnom územnom pláne máme plochy za Kultúrnym domom definované ako
plochy pre kultúru a šport.
Oslovili sme a ešte oslovíme, ak odporučíte projektantov pre vypracovanie cenových
návrhov na spracovanie projektu oddychovej zóny pre územné rozhodnutie a stavebné
povolenie takto:
SO 01 Multifunkčné ihrisko
SO 02 Detské ihrisko
SO 03 Altánok s krbom
SO 04 Fitnes prvky exteriérové
SO 05 Spevnené plochy
SO 06 Zeleň, sadbové úpravy
Územný plán obce:
Na spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu obce sme oslovili tri firmy, ktoré
predložili cenové návrhy takto:
m Archus s.r.o.
5820,-EUR
Ateliér Urbeko
4968,-EUR
APH
5880,-EUR
- uznesenie č. 69 - OZ schvaľuje firmu Ateliér Urbeko na zmeny a doplnky
územného plánu obce za 4968,-Eur.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
Starosta obce vyhotoví objednávku, prípadne podpíše zmluvu s vybranou firmou.
Verejné obstarávanie je týmto zabezpečené v súlade s §117 zákona 343/2015 Z.z..
- uznesenie č. 70 - OZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na zmeny a doplnky
územného plánu obce s tým, že proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí dotácie.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 0
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Obec uvažuje v súčasnosti o troch hlavných lokalitách pre zmeny a doplnky a to
Kvartire, pod školou 2 a bývalý hospodársky dvor.
OZ berie na vedomie informácie o projektoch obce.
K bodu č. 6 : Prerokovanie pošty
Obecný vodovod:
Dňa 16.1.2017 nám VVS a.s. Košice oznámila, že je veľký odber vody z vodojemu.
17.1.2017 sme prekontrolovali vodovodné šachty v Sigordskej oblasti a 18.1.2017
v obci. Poruchu z dôvodu premrznutia sme našli v šachte rodinného domu č.54
a 19.1.2017 sme ju odstránili. Vyčíslili sme únik vody vo výške 124 m 3, ktorý spolu
s opravou poruchy zaplatí v zmysle všeobecných podmienok, vlastník prípojky.
Hasiči:
Na návrh výboru DHZ obce Kokošovce OZ schvaľuje:
- uznesenie č. 71 - OZ schvaľuje odmenu 150 Eur Pavelovi Markušovi za úpravu
priestorov hasičskej zbrojnice.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
- uznesenie č. 72
- OZ schvaľuje doplnenie VZN č.31 o poplatkoch takto:
„Odpustenie poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu vo výške 100%,
ak sa občan celoročne nezdržiava v mieste trvalého bydliska“.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
Príjmovu časť rozpočtu pre rok 2017 navýšime o 35 000,-Eur (28000,-Eur podielové
dane, 7000,-prebytok z roku 2016). Pre úpravu kuchyne v Materskej škole vyčleníme
10 000,-Eur.
Žiadosť futbalového klubu o finančný príspevok v predloženej forme nemôže obec
podporiť.
Poslanci boli informovaní o pečati rozvoja obce z Národného informačného strediska
SR, ale neschválili jeho obstarávanie.
Základná škola prijíma 2% zaplatenej dane. Kto má záujem o venovanie svojej dane
našej škole, potrebné tlačivá mu doručíme.
Základná škola organizuje 25.2.2017 I. školský ples v štýle country v kultúrnom dome.
Pozývame Vás.

K bodu číslo 6 :

Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne

- p. Minarik má odložený zvon z bývalej zvonice. Drevené časti závesnej
konštrukcie sú znehodnotené. Týmto podáva návrh na zhotovenie zvonice pri dome
nádeje s využitím tohto zvona.
- p. Minarik predložil poslancom vyúčtovanie z plesu 14.1.2017.
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K bodu číslo 7 :

Informácie hlavnej kontrolórky

Hlavná kontrolórka informovala poslancov o svojej činnosti, hlavne o vyberaní
poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a o schvaľovaní zliav pre občanov,
ktorí sa nezdržiavajú časť roka v mieste trvalého bydliska.

K bodu č. 8: Záver.
Keďže viac návrhov nebolo, starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.
Kokošovce 13. 2. 2017

Ing. Vincent Ivanecký v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
p. Bednarčák v.r.
Bc. Lipiner v.r.

