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ZÁ P I S N IC A
z rokovania dvanásteho riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.4.2017
Prítomní : podľa prezenčnej listiny.
Neprítomná: Mgr. Mitrovská
Rokovanie zvolal a viedol starosta obce.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: p. Žulová a Bc. Lipiner.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1, neprít. – 1.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci p. Minarik a p. Žula.
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. 66 – úloha trvá, oddychová zóna za kultúrnym domom,
uznesenie č. 69 – splnené, firma Ateliér Urbeko bude riešiť doplnenie územného
plánu obce,
uznesenie č. 70 – splnené, žiadosť o dotáciu pre územný plán bola zaslaná,
uznesenie č. 71 – splnené, odmena Pavel Markuš,
uznesenie č. 72 – splnené, doplnenie VZNO č.31,

Z pripomienok:
- deliaca stena v MŠ a spevnená plocha pred garážou, počas letných prázdnin,
- žiadosť pre COOP Jednota o spolufinancovanie úpravy priestranstva pred predajňou
vyriešená,
- kontajner už nie je na cintoríne a jeho oplotenie na hospodárskom dvore bolo
dohodnuté s vedením firmy Agroplus Prešov,
- zvon z bývalej zvonice je odložený, v budúcnosti môžeme navrhnúť jednoduchú
zvonicu pri Dome nádeje na jeho umiestnenie.
OZ berie na vedomie informácie o kontrole plnenia uznesení.
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K bodu č. 3: Informácie o projektoch obce.
Základná škola:
Počas letných prázdnin dokončíme zateplenie fasády západnej strany školy, vstup
do bytu a zmeníme farbu prístavby WC, všetko spolu za 6500,-EUR, podľa cenovej
ponuky p. Minarika.
Materská škola:
Počas letných prázdnin vymeníme zádverie na poschodí a urobíme rekonštrukciu
kuchyne. Na spevnenú plochu pred garážou v tomto roku finančné prostriedky nezvýšia.
Požiadali sme Úrad vlády SR o dotáciu 10 000,- eur na rekonštrukciu kuchyne.
- uznesenie č. 73 - OZ schvaľuje rekonštrukciu kuchyne v MŠ takto:
Stavebné práce za 2000,- eur p. Minarik
Plastová stena za 1010,70 eur SLOUAKTUAL
Nerezové zariadenie firma Gastro Galaxy.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, neprít.: 1
Cesta Štreka:
Dotáciu z Environmentálneho fondu sme na kanalizáciu nezískali. Na rokovaní
s investičným riaditeľom VVS a.s. Košice bolo dohodnuté, že môžeme podať žiadosť
o spoluprácu pri výstavbe kanalizácie. VVS a.s. zabezpečí šachty, rúry a ich montáž,
obec by zabezpečila výkop ryhy a zásyp potrubia. Zhotovený úsek kanalizácie pred
odovzdaním do prevádzky musí byť skolaudovaný. Žiadosť o výstavbu kanalizácie bude
doplnená o zmluvy o budúcich zmluvách záujemcov.
- uznesenie č. 74 - OZ schvaľuje zmenu stavby pred dokončením, a to rozdelením
kanalizácie na tri etapy.
Hlasovanie - za: 5, proti: 1, zdržal sa: 0, neprít.: 1
- uznesenie č. 75 - OZ schvaľuje oslobodenie od správneho poplatku vlastníkov
domov a parciel pri ceste Štreka za overenie podpisov na zmluvách o budúcej
zmluve pre VVS a.s. Košice pre výstavbu kanalizácie.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1

Úprava východného rigola:
Obec nezískala dotáciu na dokončenie výstavby rigola pre rok 2017, v tomto roku
vlastné finančné prostriedky na túto stavbu neboli vyčlenené.
Úprava verejných priestranstiev a miestnych komunikácií:
- uznesenie č. 76 - OZ schvaľuje úpravu verejného priestranstva a ciest za
21 595,78 eur firmou CMR s.r.o. Slovakia.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
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Oddychová zóna za kultúrnym domom:
Projekt pre územné rozhodnutie pripravuje p. Medoň. Nakoľko na liste vlastníctva obce
č.537 máme poznámku o spochybnení nadobudnutého vlastníctva, obecný úrad
požiadal Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor o odstránenie tejto poznámky.
Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor svojím listom zdôvodnil dôvod poznámky na
našom liste vlastníctva, a to duplicitnou evidenciou parciel. Túto poznámku ako
evidenčný orgán môžu odstrániť na základe dohody vlastníkov (mimosúdnou dohodou,
inominátnou zmluvou), alebo súdnym rozhodnutím.
- uznesenie č. 77 - OZ schvaľuje podanie žaloby na súd o určení vlastníctva
parciel (odstránenie poznámky z lisu vlastníctva obce č.537) cestou vybraného
právneho zástupcu.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
Zateplenie kultúrneho domu a výmena okien:
Obec podala žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu podľa výzvy na zníženie
energetickej náročnosti verejných budov. O tejto dotácii ešte nebolo rozhodnuté,
žiadosti sa podávali do 15.3.2017.
- uznesenie č. 78 - OZ schvaľuje firmu Premier Consultinc na prípravu projektu
a podanie žiadosti do projektu zlepšenie kvality životného prostredia pre našu
stavbu podľa cenovej ponuky z iných zdrojov Európskej únie..
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, neprít.: 1
Vodovod a vodojem Zimná studňa:
V súčasnosti sa touto stavbou nezaoberáme.
Územný plán obce:
Ateliér Urbeko má tri lokality na doplnenie nášho územného plánu, a to : Kvartire, Pod
školou 2, Hospodársky dvor.
Návrh, ako bude vyzerať
riešené územie, musíme podať my a hlavne vlastníci
dotknutých parciel, aby tieto zmeny schválili. Vyhnime sa situácii, že Ateliér Urbeko
zverejní návrh, s ktorým časť vlastníkov nebude súhlasiť a tento návrh budú musieť
niekoľkokrát meniť. Podajme kvalitné návrhy, komunikujme s vlastníkmi, aby sme
proces urýchlili.
OZ berie na vedomie informácie o projektoch obce.
K bodu č. 4: Záverečný účet obce.
Záverečný účet obce bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený. Hlavná kontrolórka
e-mailom zaslala poslancom svoje stanovisko k záverečnému účtu a správa
nezávislého audítora p. Andraščíka bola prečítaná.
- uznesenie č. 79 - OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2016 bez výhrad.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky a správu nezávislého audítora.
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K bodu č. 5 : Prerokovanie pošty
p. Lazor si oplotil časť obecného pozemku, na čo sme ho upozornili. Tento nezákonný
stav ma záujem vyriešiť cestou advokátskej kancelárie JUDr. Čurillu.
- uznesenie č. 80
- OZ schvaľuje výmenu pozemkov s p. Lazorom podľa
predloženého návrhu. P. Lazor odkúpi časť štátnej parcely KN-E 780/102 od
správcu, a to Slovenského pozemkového fondu. Túto časť parcely vymení
s obcou za tú časť obecnej parcely 796, ktorú si neoprávnene zobral. Obec časť
parcely 780/102 vymení s vlastníkmi parcely KN-E 776/1 pre rozšírenie cesty,
všetko bez ohľadu na výmeru jednotlivých dielov a na náklady p. Lazora za
geometrické plány a zámenné zmluvy.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
Žiadosť p. Pancuráková
Návrh uznesenia - OZ schvaľuje vyplatenie 1094,40 eur p. Pancurákovej Márii,
Kokošovce 154, za úraz ruky z dôvodov uvedených v odpovedi na jej žiadosť.
Hlasovanie - za: 0, proti: 6, zdržal sa: 0, neprít.: 1
Obecné zastupiteľstvo neschválilo tento návrh.
Žiadosť pán Ňakat, Šoltés o doplnenie rúr do rigola vedľa obecnej parcely.
Obec preverí svoje možnosti na úpravu tohto rigola.
Štafetový beh mieru.
8.5.2017 sa uskutoční štafetový beh mieru. Začiatok je o 9.00 hod. v Lesíčku
a predpokladaný záver o 14.00 hod. v obci Tuhrina. O 10.00 hod. pred našim obecným
úradom nám odovzdajú bežci z Abranoviec štafetový kolík a naši futbalisti ho ponesú
po Zlatú Baňu. Hlavnú časť bežcov zabezpečí futbalový klub. Pred obecným úradom
bude občerstvovacia stanica, pripnutie našej stuhy na štafetový kolík a krátke príhovory
zúčastnených.
Ponuka firmy Presnet o vysokorýchlostnom internete.
Návrh uznesenia: OZ schvaľuje návrh zmluvy s firmou Presnet o výstavbe
komunikačného systému v obci.
Hlasovanie - za: 0, proti: 6, zdržal sa: 0, neprít.: 1
Obecná zastupiteľstvo nechválilo tento návrh.
Ponuku na vyhotovenie máp s erbom obce poslanci prerokovali.
Od 1.5.2017 prijmeme do pracovného pomeru p. Miroslava Adamkoviča na dobu 9
mesiacov. 80 % z celkovej ceny práce refunduje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
v Prešove a 20% prispieva obec.
Odmena Matúš Ivanecký:
- uznesenie č. 81 - OZ schvaľuje odmenu 100,- eur bývalému predsedovi DHZ
Matúšovi Ivaneckému za jeho prácu v našom DHZ.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
Pán Martin Miškuf zaslal návrh revitalizácie okolia vodnej nádrže Sigord (Kokošovce),
s ktorým boli poslanci oboznámení.
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Úprava rozpočtu obce:
- uznesenie č. 82 - OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
Do rigolu na ulici Ivanecký 38-Kimáková stále vyteká mydlová voda. Z toho dôvodu,
sme oslovili niektorých vlastníkov domov, ktorí by túto vodu mohli vypúšťať
s upozornením. Z troch oslovených sa dvaja vyjadrili, že nič nevypúšťajú. Obec bude
túto situáciu monitorovať.
K bodu číslo 6 :

Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne

-p. Bednarčák: dosypať kamenivo na cestu Štreku do jám,
-p. Žulová: vyústenie rúry do rigola Platková-Ličák. Obec povolila a finančne prispela
na rúry odvádzajúce dažďovú vodu na hranici pozemkov Renner-Ňakat. Úprava
tohto rigola bude v budúcnosti podľa finančných možnosti obce,
-p. Glankovič: osloviť Slovenský vodohospodársky podnik o možnosti úpravy toku
Delne v obci,
-p. Minarik: upozornil, že je potrebné vymáhať nedoplatky na daniach formou
exekúcie, od dlžníkov nad 100,-eur,
-p. Lipiner: kontajner na cintorín sme nepristavili (1100 litrový potrebuje spevnenú
plochu a 110 litrový by bol rýchlo zaplnený a odpad by sa hromadil vedľa neho).
K bodu číslo 7 :

Informácie hlavnej kontrolórky

Hlavná kontrolórka informovala o svojej činnosti, e-mailom zaslala výsledky kontroly
poslancom.
- uznesenie č. 83 - OZ schvaľuje plán práce hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2017.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
K bodu č. 8: Záver.
Keďže viac návrhov nebolo, starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.
Kokošovce 3. 5. 2017

Ing. Vincent Ivanecký v.r
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
p. Minarik v.r.
p. Žula v.r.

