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ZÁ P I S N IC A
z rokovania štrnásteho riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.7.2017
Prítomní : podľa prezenčnej listiny.
Neprítomní: Mgr. Mitrovská, Bc. Lipiner
Rokovanie zvolal a viedol starosta obce.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci:
p. Žulová
Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 1, neprít. – 3.
Ing. Glankovič
Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 1, neprít. – 3.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci p. Minarik a p. Bednarčák.
Rokovanie prebiehalo podľa programu, ktorý bol schválený.
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0, neprít. – 3.
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. 73 – úloha trvá, rekonštrukcia kuchyne MŠ,
uznesenie č. 74 – úloha trvá, rozdelenie stavby kanalizácie na tri etapy,
uznesenie č. 75 – splnené, overenie podpisov na zmluvách o budúcich zmluvách,
uznesenie č. 76 – splnené, úprava verejného priestranstva firmou CMR,
uznesenie č. 77 – úloha trvá, odstránenie poznámky z listu vlastníctva č. 537
uznesenie č. 78 – úloha trvá, podanie žaloby na súd
uznesenie č. 79 – úloha trvá, prípravu projektu a podanie žiadosti do projektu
zlepšenie kvality životného prostredia pre našu stavbu podľa cenovej ponuky z iných
zdrojov Európskej únie
uznesenie č. 80 – úloha trvá, zámena pozemkov s pánom Lazorom
uznesenie č. 81 – splnené, odmena Matúš Ivanecký
uznesenie č. 82 – splnené, úprava rozpočtu obce podľa návrhu
uznesenie č. 83 – splnené, schválenie plánu práce hlavnej kontrolórky na II. polrok
2017
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Z pripomienok:
- deliaca stena v MŠ, úloha splnená,
- dosypať kamenivo na cestu Štreka , úloha splnená,
- vyústenie rúr do rigolu Platková-Ličák je podľa projektu a bolo vlastníkom vysvetlené,
- Slovenský vodohospodársky podnik e-mailom nám odpovedal na otázku úpravy
potoka Delňa,
- 1100 l kontajner na cintorín nedáme, lebo tam nie je spevnená plocha..
OZ berie na vedomie informácie o kontrole plnenia uznesení.

K bodu č. 3: Informácie o projektoch obce.
Základná škola:
Fasáda je dokončená, je potrebné uzatvoriť otvory pre vtákov, potom čo vyletia
z hniezd.
Materská škola:
Stavebné úpravy sú ukončené, bude nasledovať montáž zriaďovacích predmetov..
Cesta Štreka:
Podali sme žiadosť na VVS a.s Košice o spolufinancovanie rozšírenia kanalizácie
v ceste Šreka. Všetci vlastníci a stavebníci rodinných domov podpísali zmluvu
o budúcej zmluve pre zhotovenie kanalizačnej prípojky. Žiadosť sme doplnili o zoznam
pozemkov, na ktorých ešte len rodinné domy budú postavené.
Projektantka p, Szaboóvá pripravuje rozdelenie stavby na tri samostatné objekty.
Po spracovaní projektovej dokumentácie požiadame Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, o zmenu stavby pred dokončením tak, aby sme mohli
každú časť stavby po zhotovení aj skolaudovať.
Úprava východného rigola:
Na tejto stavbe nepokračujeme z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Vyslovujeme poďakovanie p. Sedlákovi a p. Šmigovi za pokosenie tohto rigola.
Zároveň vyslovujeme poďakovanie aj všetkým ostatným občanom obce, ktorí
pravidelne kosia okolie svojich nehnuteľností, či ošetria brehový porast potoka či rigola.
Poďakovanie vyslovujeme Františkovi Adamkovičovi za dlhoročnú starostlivosť
o brehový porast potoka Delňa.
Úprava verejných priestranstiev a miestnych komunikácií:
Firma CMR urobila podstatnú časť úprav. Nedokončené sú niektoré detaily na
odvodňovacích žľaboch. Obec požiadala COOP Jednotu o zhotovenia rigola od
juhozápadného dažďového zvodu zo strechy budovy COOP Jednoty do šachty tak, aby
voda z ich pozemku nepretekala k susedom.
Oddychová zóna za kultúrnym domom:
Požiadali sme stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia pre túto stavbu.
O stanovisko k nášmu zámeru sme požiadali:
VSD Košice – majú tam trafostanicu, VN a NN rozvody
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VVS a.s. Košice – majú tam kanalizáciu
Slovak Telekom – telefónna ústredňa, telekomunikačný kábel
SVP š.p. – susedia, ochranné pásmo od vodného toku
Dotknuté fyzické osoby budú do územného konania pozvané. Pripomienky z územného
konania budú zapracované do dokumentácie pre stavebné povolenie.
Odstránenie poznámky z listu vlastníctva č.537 sme zverili právnikovi.
Zateplenie kultúrneho domu a výmena okien:
Zateplenie kultúrneho domu a výmenu okien cestou firmy Premier consulting sme
museli ukončiť z toho dôvodu, že pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok
bolo potrebné doložiť nielen vlastníctvo stavby, ale aj vlastníctvo pozemkov.
Vodovod a vodojem Zimná studňa:
Mali by sme uvažovať o rekonštrukcií vodojemu Zimná studňa a jeho prepojení na náš
vodovod.
V jednom týždni sme dosiahli maximálny odber vody z vodovodu Sigord a to 38 m3 za
deň. Pre porovnanie odberu v zimnom období je odber 13-15 m3 za deň. Zelený breh
odoberal v inkriminovanom týždni 10 m3 za deň., chatári cca 13 m3 za deň. Tento
vodovod je kapacitne naplnený, uvažujeme o zákaze nových prípojok.
Územný plán obce:
Predložili sme zhotoviteľovi tri lokality na doplnenie a to:
-Kvartire
-Hospodársky dvor (vpravo)
-Pod školou 2
Možno ešte niekto príde s doplňujúcim návrhom, o ktorom rozhodneme, či je vhodný na
doplnenie.
OZ berie na vedomie informácie o projektoch obce.

K bodu č. 4 : Prerokovanie pošty
p. Korytková. P. Gajdoš, p. Boris, p. Vaško, žiadosť o príspevok na kanalizáciu:
- uznesenie č. 84 - OZ schvaľuje príspevok cca 1200 eur na rozšírenie kanalizácie
(nákup plastových rúr a šácht). Zemné a montážne práce si žiadatelia zabezpečia
na vlastné náklady.
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 3
MK-hlas:
Ponuku na automatické a diaľkové ovládanie rozhlasovej ústredne nepožadujeme.
Hasičská zbrojnica:
Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc s dotáciou do
30 000,- eur.
- uznesenie č. 85 - OZ schvaľuje prípravu projektu na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 3
Predmetom úpravy bude výmena plechových vrát za automatické sekčné brány,
výmena okien, zateplenie fasády, úprava sociálnych zariadení a zabezpečenie
vykurovania (temperovania) priestorov.
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Rozpojovací bod:
Východoslovenská distribučná a.s. zhotovila rozpojovací bod na vedení vysokého
napätia na parkovisku pod penziónom Zelený breh na podnet obce. V prípade poruchy
na vysokom napätí na Sigorde a Zlatej Bani už v našej obci nebude vypnutý el. prúd.
Žiadosť FK Kokošovce:
- uznesenie č. 86
- OZ schvaľuje žiadosť FK Kokošovce na dokončenie
sociálnych zariadení pri šatniach klubu vo výške 2340,- eur.
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 3
Ponuku od p. Sabola na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EU na
cestu Štreka, asfaltobetón a dažďová kanalizácia a na rekonštrukciu mosta poslanci
presunuli na rokovanie v nasledujúcom termíne.

K bodu číslo 5 :

Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne

-osloviť pána Vargu, aby dal terén po výstavbe kanalizačnej prípojky do pôvodného
stavu,
-osloviť exekútora a vymáhať dane od neplatičov formou exekúcie,
-preveriť dažďovú kanalizáciu pri dome č. 175 (Kolivoška), je poškodená,

K bodu číslo 7 :

Informácie hlavnej kontrolórky

Poslanci boli e-mailom informovaní o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.
K bodu č. 8: Záver.
Keďže viac návrhov nebolo, starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.
Kokošovce 31. 7. 2017

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

