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

ZÁ P I S N IC A
z rokovania 15. zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.11.2021

Prítomní :
Poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny.
Starosta obce.
Hlavná kontrolórka obce.
Občania obce.
Program jednania:
1.Úvod, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu.
2.Kontrola plnenia uznesení.
3.Určenie spôsobu predaja obecného majetku
4.Prerokovanie pošty.
5.Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne.
6.Informácie hlavnej kontrolórky obce
6.Záver

K bodu č. 1 : Úvod - privítanie.
Rokovanie 15. 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 Bc. Ľubomír Lipiner
a Mgr. Daniela Mitrovská.
Dvaja poslanci sa vopred ospravedlnili, že budú z pracovných dôvodov niekoľko minút
meškať, dostavili sa neskôr po začatí rokovania.
Z prítomných piatich poslancov štyria poslanci hlasovali za p. Lipinera, jeden sa zdržal.
Z prítomných piatich poslancov štyria poslanci hlasovali za p. Mitrovskú, jedna sa zdržala.
Starosta obce navrhol hlasovať o schválení predloženého programu, poslanci program
schválili piatimi hlasmi za.
Starosta mimoriadne udelil slovo p. V. Szabovej, ktorá sa zúčastnila rokovania obecného
zastupiteľstva. Pani Szabová informovala vedenie obce o zlom stave stromov (lipy) na
miestnom cintoríne, kde dochádza k padaniu suchých konárov a ohrozovaniu návštevníkov
cintorína a hrobových miest zosnulých. Pani V. Szabová bola informovaná, že obec bude
vzniknutú situáciu riešiť a najvhodnejší spôsob odstránenia nebezpečných konárov bude
zvolený po dohode s orgánmi štátnej správy a ochrany prírody.
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-2K 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, úprava východného rigolu 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
- uznesenie č. 60/2021 –vyplatenie odmien členom DHZ Kokošovce podľa
predloženej žiadosti.
- uznesenie č. 62/2021 – úloha trvá, žiadosť pani Kimákovej,
- uznesenie č. 63/2021 – úloha splnená, zamietnutie žiadosti pani Gabániovej.
- uznesenie č. 66/2021 – úloha trvá, žiadosť p.Dvorščákovej
- uznesenie č.73/2021– úloha splnená - poskytnutie dotácie vo výške 2500 € na
činnosť FK Kokošovce na jesennú časť súťaže 2021/2022 po predložení dokladov
o zmene vo vedení FK Kokošovce.
- uznesenie č. 75/2021 – úloha trvá, 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.
- uznesenie č.76/2021– úloha trvá, súhlas so spolufinancovaním obce vo výške minimálne 5%
pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67
-Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
- uznesenie č.77/2021–úloha splnená, informácia o podaní žiadosti obce o zaradenie do plánu
investičnej výstavby na rok 2022 na druhú etapu kanalizácie Štreka Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s.
- uznesenie č. 78/2021– úloha trvá, zakrytie rigola Kimáková –Kolivoška podľa najnižšej
predloženej cenovej ponuky.
- uznesenie č. 79/2021– úloha trvá, vybudovanie nového oplotenia z dôvodu havarijného stavu
plota cintorína podľa najnižšej predloženej cenovej ponuky.
- uznesenie č.80/2021– úloha trvá, súhlas s predajom časti obecnej parcely KN-C 411/1
vedenej na liste vlastníctva 537 podľa predloženého náčrtu.
Poslanci vzali kontrolu plnenia uznesení na vedomie siedmimi hlasmi za.
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-3K bodu č. 3 : Určenie spôsobu predaja obecného majetku
Starosta obce informoval poslancov o spôsobe nakladania s obecným majetkom
a o možnostiach a spôsobe prevodu majetku obce, kedy sa prevody majetku obce musia
vykonať:
1. na základe obchodnej verejnej súťaže
2. dobrovoľnou dražbou
3. priamym predajom najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom
4. prevod v prípadoch hodných osobitného zreteľa
Po všeobecnej diskusii poslanci rozhodli o priamom predaji obecného majetku v cene
stanovenej znaleckým posudkom, ktorý bude vyhotovený na náklady žiadateľa o odkúpenie
novovzniknutej parcely KN–C 411/13, vzniknutej z časti parcely KN-C 411/1, vedenej na LV
537 vo vlastníctve obce Kokošovce.
Poslanci tento návrh schválili siedmimi hlasmi za.

K bodu č. 4: Prerokovanie pošty
Na rokovanie bola predložená žiadosť p. Ľ. Gabániovej o zmenu územného plánu obce
Kokošovce.
Žiadosť p. Gabániovej vzali na vedomie a uznesením navrhli zaradenie parcely KN-E
860/8, vedenej na liste vlastníctva č. 1155, nachádzajúcej sa vo schválenom územnom pláne
obce ako parcelu určenú na individuálnu bytovú výstavbu.
Poslanci tento návrh schválili siedmimi hlasmi za.
Na rokovanie bola predložená žiadosť p. G. Marcinovej o zmenu, resp rozšírenie
územného plánu obce Kokošovce o novú časť z dôvodu zámeru realizácie výstavby nových
rodinných domov.
V diskusii poslanci rozhodli, že berú na vedomie žiadosť p. Marcinovej. Obec počká na
ďalšie návrhy a žiadosti a následne bude riešiť územný plán obce komplexnejšie.
Poslanci vzali túto žiadosť na vedomie siedmimi hlasmi za.
Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní riešilo žiadosť p. R. Sprateka na vybudovanie
splaškovej kanalizácie v dĺžke cca 290 m s tým, že obyvatelia bývajúci v lokalite Štreka sú
ochotní podieľať sa na financovaní tejto kanalizácie vo výške 30% ako súkromní investori za
predpokladu, že kanalizácia ostane majetkom obce. Počas diskusie poslanci konštatovali, že
obec má rozpracovanú 2. etapu splaškovej kanalizácie, ktorú je potrebné takisto riešiť
v prospech občanov bývajúcich v tejto lokalite. Bolo predložených niekoľko návrhov, ako riešiť
obidve etapy, či už jednotlivo, alebo ich spoločnou realizáciou.
Na záver diskusie poslanci vzali túto žiadosť na vedomie a navrhli vyčlenenie finančných
prostriedkov na realizáciu časti 3. etapy splaškovej kanalizácie v rozpočte obce na rok 2022.
Poslanci zároveň vyzvali starostu, aby obec požiadala o písomné stanovisko VVS a. s., či
bude 2. etapa výstavby splaškovej kanalizácie pre obec Kokošovce zaradená do investičného
zámeru VVS a. s. na rok 2022.
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-4Následne dňa 9.11.2021 bola obci emailom doručená žiadosť od spoločnosti VVS a. s.
o zaslanie potrebných dokladov, na základe ktorých bude obec Kokošovce zaradená na rok
2022 do investičného plánu na vybudovanie 2. etapy kanalizácie v lokalite Štreka.
Rokovanie obecného zastupiteľstva pokračovalo prerokovaním žiadosti Mgr. Z.
Gabániovej o dofinancovanie materského klubu.
Po diskusii poslancov a prezentovaní zámeru, na čo budú finančné prostriedky použité,
poslanci schválili finančný príspevok vo výške 1000 € siedmimi hlasmi za.

K bodu 5. Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne
Poslanci požiadali starostu obce o informáciu, v akom štádiu je príprava a podanie projektu
na vybudovanie materskej školy v obci.
Starosta prítomných informoval, že vzhľadom na skutočnosť, že obci nebol predložený
pozmenený projekt na prístavbu k súčasnej budove materskej školy, obec nemohla požiadať
o vydanie stavebného povolenia na prístavbu a nemohla tak zrealizovať podanie žiadosti
v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
Obec nestihla podať projekt v požadovanom termíne. Na uvedenú skutočnosť poslanci
vyjadrili svoju kritiku a upozornili starostu, že obec opakovane nestihla skompletizovať
a v termíne podať žiadosť o pridelenie nenávratných finančných prostriedkov z európskych
fondov, aj keď sme sa na jeho podanie pripravovali s dostatočnou časovou rezervou.
Následne poslanci informovali prítomných, že výzva na výstavbu materských škôl by sa
mala opakovať v dvojmesačnej lehote. Po preverení tejto informácie na stránke Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka bolo konštatované, že predkladanie žiadostí i NFP bolo
ukončené, a Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje
žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie
žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2021-67 uzavrel výzvu dňa 08.11.2021
Poslanci takisto požiadali informáciu, v akom stave je rekonštrukcia toaliet a výmena okien
na západnej strane v budove kultúrneho domu, tak ako starosta obce informoval na
predchádzajúcich rokovaniach.
Starosta informoval, že vzhľadom k tomu, že na poslednom rokovaní obecného
zastupiteľstva dňa 10. 08.2021 poslanci spochybnili proces a transparentnosť verejného
obstarávania, nevyhodnotili cenové ponuky na dodávateľa týchto prác a nedoporučili podpis
zmluvy, resp. objednávky s firmou, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku, obec v predmete
zákazky nepokračovala.
Poslanci na uvedenom zastupiteľstve žiadali starostu obce o dodržanie zákona o verejnom
obstarávaní, a uložili starostovi obce povinnosť v čo najkratšom termíne opakovať výberové
konanie. Starosta obce projekt ukončil a prísľúbené finančné prostriedky obec na realizáciu
rekonštrukcie toaliet v budove OcU neobdržala.
Obec ako prijímateľ bola povinná po ukončení realizácie podporeného projektu uhradiť
všetky výdavky s ním spojené vopred na vlastné náklady a následne predložiť vyúčtovanie
projektu za účelom overenia dokladov a skutočne zrealizovaných a uhradených výdavkoch
rozpočtu projektu, preto k realizácii tohto projektu nedošlo.
Ďalším bodom rokovania obecného zastupiteľstva bola tohtoročná mikulášska nádielka.
Starosta a poslanci navrhli stanoviť hodnotu mikulášskeho balíčka pre deti z obce vo veku 110 rokov na sumu 5€ za jeden balíček.
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-5Návrh bol schválený siedmimi hlasmi.
Starosta obce navrhol včleniť finančné prostriedky na vyplatenie podpory občanov pri
životných jubileách podľa VZN č. 33/2016 o podpore občanov pri jubileách vo výške 2 000 €,
aby bolo možné túto podporu zrealizovať za roky 2020 a 2021 spoločne.
Poslanci tento návrh schválili siedmimi hlasmi za.
Starosta obce predniesol návrh na určenie výšky celoročných odmien poslancom a hlavnej
kontrolórke za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva.
Poslanci navrhli a schválili celoročnú odmenu vo výške 80 € za jedno rokovanie obecného
zastupiteľstva s tým, že pri neúčasti je táto odmena krátená o 50%.
Návrh bol schválený siedmimi hlasmi.
Poslanci navrhli termín ďalšieho zasadania obecného zastupiteľstva na 10.12.2021.
Poslanci podali návrh na pracovné stretnutie dňa 13.11.2021 o 15:00 hod. pri východnom
rigole Šmiga – Sedlák, aby bolo možné na mieste posúdiť stav a určiť ďalšie kroky pri jeho
realizácii.
Poslanci upozornili na potrebu doriešiť prevádzkový poriadok cintorína v obci a uzatvoriť
zmluvu s pohrebnou spoločnosťou o správe hrobových miest. Poslanci navrhli poplatok za
hrobové miesto vo výške 1 €/rok pre obyvateľov obce Kokošovce.
Na základe požiadavky občanov obec zabezpečí vysypanie a spevnenie cesty v lokalite
rekreačnej oblasti Sigord na parcele KN-C 913/2.
Poslanci navrhli opätovne riešiť zlý stav septiku pri dome smútku, navrhli opätovne ho
vyčistiť a podať žiadosť na VVS a.s. o napojenie na kanalizáciu.
Počas rokovania obecného zastupiteľstva bola vznesená námietka riešiť vývoz
komunálneho odpadu pre rekreačnú oblasť Sigord s prihliadnutím na skutočnosť, či sa jedná
o rekreačnú chatu alebo celoročné bývanie a na základe toho rozlíšiť výšku poplatku za vývoz
odpadu.
Obecným zastupiteľstvom bolo prerokované a navrhnuté vianočné osvetlenie na obecnom
úrade, resp. osadenie vianočného stromčeka pred budovu obecného úradu.
Poslanci upozornili na potrebu osadenia turistickej mapy a gabiónových lavičiek
budovou OcÚ v termíne do 2 týždňov od zasadnutia obecného zastupiteľstva.

pred
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-6K bodu 6: Informácie hlavnej kontrolórky obce
Hlavná kontrolórka obce informovala prítomných poslancov o pláne činnosti na druhý
polrok 2021.
Poslanci schváli plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2021 siedmimi
hlasmi za.
Hlavná kontrolórka informovala o stave vývozu odpadových vôd v katastri obce, o prehľade
faktúr za obdobie apríl – august 2021 a podala správu o finančnom stave na účtoch obce.
Poslanci zobrali tieto správy na vedomie siedmimi hlasmi za.
Keďže došlo k vyčerpaniu programu jednania obecného zastupiteľstva, starosta poďakoval
prítomným poslancom za účasť a rokovanie ukončil.
V Kokošovciach, 15.11.2021

Mgr. Miroslav Skička v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Bc. Ľubomír Lipiner

Mgr. Daniela Mitrovská
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-7Uznesenia z 15. zasadnutia OZ obce Kokošovce
zo dňa 08.11.2021.

Uznesenie č.81/2021-obecné zastupiteľstvo určuje za overovateľa zápisnice Bc. Ľubomíra
Lipinera.
Hlasovanie: prítomní – 5 , za – 4 proti – 0 , zdržal sa – 1
Uznesenie č.82/2021-obecné zastupiteľstvo určuje za overovateľa zápisnice Mgr. Danielu
Mitrovskú.
Hlasovanie: prítomní – 5 , za – 4 proti – 0 , zdržal sa – 1
Uznesenie č.83/2021-obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ:
Program jednania:
1.Úvod, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice.
2.Kontrola plnenia uznesení.
3.Určenie spôsobu predaja obecného majetku.
4.Prerokovanie pošty.
5.Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne.
6.Informácie hlavnej kontrolórky obce.
7.Záver.
Hlasovanie: prítomní – 5 , za – 5 proti – 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie č.84/2021 -Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 proti – 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie 85/2021 - Obecné zastupiteľstvo určuje spôsob predaja novovzniknutej parcely
411/13, vzniknutej z pôvodnej parcely KN-C 411/1 podľa geometrického plánu č. 402/2021,
ktorý vypracoval Ing. Ľudovít Bakoň, Konštantínova 3, Prešov a úradne overil Okresný úrad
Prešov, katastrálny odbor pod číslom G1-1946/2021 zo dňa 27.09.2021 ako priamym
predajom najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom vypracovaným na náklady
žiadateľa.
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 proti – 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie 86/2021 – Obecné zastupiteľstvo navrhuje zaradenie parcely KN-E 860/8, vedenej
na liste vlastníctva č. 1155 na plochu určenú na individuálnu bytovú výstavbu.
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 proti – 0 , zdržal sa – 0
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-8Uznesenie 87/2021 – obecné zastupiteľstvo berie žiadosť p. Marcinovej o zmenu územného
plánu na vedomie.
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 proti – 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie 88/2021 – Obecné zastupiteľstvo berie žiadosť p. Sprateka na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte obce na rok
2022 na zlúčenie a vybudovanie 2. etapy a časti 3.etapy kanalizácie Štreka.
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 proti – 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie č.89/2021 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odovzdanie mikulášskeho balíčka pre
deti vo veku 1-10 rokov v hodnote 5€/ks
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 proti – 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie č.90/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov
vo výške 2000 € podľa VZN 33/2016 o podpore občanov pri jubileách na odovzdanie podpory
za roky 2020 a 2021
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 proti – 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie č.91/2021 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročnú odmenu poslancom a
hlavnej kontrolórke obce Kokošovce vyjadrenú formou účasti na rokovaní obecného
zastupiteľstva vo výške 80 € za jedno rokovanie obecného zastupiteľstva. Pri neúčasti na
rokovaní je táto odmena krátená o 50%.
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 proti – 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie č.92/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu činnosti HK na druhý
polrok 2021
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 proti – 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie 93/2021 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky
obce o vývoze odpadových vôd, správu o prehľade faktúr za obdobie apríl 2021 – august 2021
a správu o finančnom stave na účtoch obce
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 proti – 0 , zdržal sa – 0
V Kokošovciach, 15.11.2021
Mgr. Miroslav Skička v.r.
starosta obce
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