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ZÁ P I S N IC A
z rokovania pätnásteho riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.10.2017
Prítomní : podľa prezenčnej listiny.
Neprítomní:
Rokovanie zvolal a viedol starosta obce.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci:
p. Žulová
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1, neprít. – 0.
p. Bednarčák
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1, neprít. – 0.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Glankovič a p. Žula.
Rokovanie prebiehalo podľa programu, ktorý bol schválený.
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, neprít. – 0.
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 splnená, rekonštrukcia kuchyne MŠ
uznesenie č. 74 – úloha splnená, rozdelenie stavby kanalizácie na tri etapy
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. 84 – úloha trvá, príspevok na rozšírenie kanalizácie
uznesenie č. 85 – úloha splnená, projekt hasičskej zbrojnice
uznesenie č. 86 – úloha splnená, príspevok na dokončenie soc. zariadenia FK

Z pripomienok:
- žiadosť o vykonanie exekúcie pre Opalex Sigord musí byť podaná v elektronickej
forme na súd do Banskej Bystrice. Túto žiadosť pre nás vypracuje JUDr. Gibarti
- dažďová kanalizácia pri dome č. 175 bola opravená
OZ berie na vedomie informácie o kontrole plnenia uznesení.
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K bodu č. 3: Informácie o projektoch obce
Základná škola:
Fasáda budovy školy bola zateplená, ostali neuzavreté otvory hniezdiacich vtákov.
Materská škola:
Rekonštrukcia materskej školy bola ukončená v auguste. Podstatnou časťou
rekonštrukcie bola kuchyňa s dodávkou nerezových drezov, linky, stolov a chladničiek.
Pre novú zostavu kuchyne boli prispôsobené nové rozvody vody a kanalizácie.
Cesta Štreka:
Projekt kanalizácie bol upravený. Podali sme žiadosť o zmenu stavby pred
dokončením na okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý
vydáva a mení povolenia vodných stavieb. VVS a.s. Košice, závod Prešov, tohto roku
nezačne výstavbu kanalizácie v ceste Štreka podľa našej žiadosti ako I. etapu. VVS a.s.
Košice, závod Prešov navrhol zaradiť do plánu výstavby kanalizáciu v ceste Štreka a to
I. etapu pre rok 2018. Tento návrh musí schváliť generálne riaditeľstvo v Košiciach.
Firma Eurovia má urobiť sanáciu zosuvu cesty pri vodnej nádrži Sigord. Máme
záujem využiť frézované asfaltové hmoty na úpravu cesty Štreka a ku ihrisku. Obec na
svojich pozemkoch uskladní prebytočnú zeminu z tohto zosuvu.
Obec podá žiadosť o nenávratný finančný príspevok 200.000,-- eur (čo je
maximálna možnosť) z Envirofondu pre rok 2018 na výstavbu kanalizácie v ceste Štreka
podľa výzvy „Ochrana vôd“.
- uznesenie č. 87
- OZ schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Envirofondu podľa predloženej výzvy ochrana vôd BK5c a schvaľuje
spolufinancovanie tejto stavby vo výške minimálne 5%.
Hlasovanie - za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 0
Úprava východného rigola:
Výzva pre nenávratný finančný príspevok pre rok 2018 z Envirofondu je vypísaná,
ale obec žiadosť o jej pridelenie nepodá. Pre rok 2018 je stanovené, že obec môže
podať iba jednu žiadosť o nenávratný finančný príspevok, uprednostnili sme kanalizáciu
v ceste Štreka.
Úprava verejných priestranstiev a miestnych komunikácií:
Firma CMR Slovakia urobila dohodnuté úpravy verejných priestranstiev podľa
predloženej cenovej ponuky, a to za potokom, za a pred Jednotou. Je potrebné dokončiť
poklopy na šachty dažďovej kanalizácie pod cestou pri hasičskej zbrojnici. Usmernenie
vody z dažďového zvodu budovy COOP Jednota musí urobiť obec..
Oddychová zóna za kultúrnym domom:
Územné konanie bolo 06.09.2017, zodpovedný zamestnanec zo Spoločného
stavebného úradu zabudol pozvať všetkých účastníkov konania. Územné rozhodnutie
pre túto stavbu nebolo vydané. Obec čaká na návrh vlastníkov parciel KN-E 740/3 a KNE 741/1 na odstránenie poznámok. Obec oslovila JUDr. Kahanca pre vypracovanie
analýzy pre odstránenie poznámky z nášho listu vlastníctva č. 537.
Do akcie oddychová zóna za kultúrnym domom neplánujeme v roku 2018 investovať
finančné prostriedky, nakoľko nie je odstránená poznámka z listu vlastníctva č. 537,
ktorá sa vzťahuje pre parcelu KN-C 202/1 za kultúrnym domom.
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Zateplenie kultúrneho domu a výmena okien:
Do tejto akcie môžeme naplánovať finančné prostriedky v rozpočte pre rok 2018,
a to do výmeny okien a vstupných dverí severnej steny (od hlavnej ulice). Budovu
kultúrneho domu môžeme opraviť postupne z vlastných finančných prostriedkov tak,
ako sme to urobili pri fasádach základnej a materskej školy.
Vodovod a vodojem Zimná studňa:
Obec osloví Družstvo Agroplus Prešov, či nezmení podmienky prenájmu vodovodu
a vodojemu Zimná studňa. Obec má záujem zachrániť chátrajúci vodojem za
podmienok, že vlastník nám ho odpredá, prípadne že nám ho dlhodobo prenájme
a naša investícia sa započíta ako nájomné.
Územný plán obce:
Doplnky k územnému plánu obce spracováva Ateliér Urbeko. Uvažujeme o lokalitách:
- Kvartire
- Hospodársky dvor (vpravo)
- Pod školou 2
- za Hospodárskym dvorom (vľavo)
- cesta Štreka 2
Hasičská zbrojnica:
Firma M-archus vypracovala projekt rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. Obec
podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok 29.832,-- eur, podľa výzvy Ministerstva
vnútra SR. V prípade schválenia dotácie oslovíme p. Kovalíka, aby urobil verejné
obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Rekonštrukcia a výstavba ciest:
Spoluprácu s pánom Sabolom, ktorý ponúkal financovanie ciest z eurofondov
priamo z Bruselu ukončíme. Obec ma záujem o eurofondy, ktoré sú riadené vládou SR.
OZ berie na vedomie informácie o projektoch obce.
K bodu č. 4 : Príprava návrhov na úpravu VZN
Obecné zastupiteľstvo odporučilo pripraviť návrh na zmenu VZN č. 29/2013 o dani
z nehnuteľnosti a zmenu VZN č. 31/2014 o poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho
odpadu.
Osadenie kamerového systému pre sledovanie naplňovania veľkokapacitného
kontajnera stroskotalo na množstve prenosu dát z kamery do počítača v kancelárii OcÚ,
čím by sa podstatne znížila rýchlosť internetu v obci.
K bodu č. 5 : Príprava stretnutia s jubilantami podľa VZN č. 33/2016
Kultúrno-športová komisia navrhne dátum odovzdania príspevku pre rodičov,
ktorým sa narodilo dieťa v roku 2017. Rovnako navrhnú dátum odovzdania poukážok
pre jubilantov, a to: štrnástim šesťdesiatročným, piatim sedemdesiatročným a jednému
osemdesiatročnému. V spolupráci s obecným úradom zabezpečia malý upomienkový
darček a pohostenie.
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K bodu č. 6 : Príprava rozpočtu obce pre rok 2018
Štandardné položky ako mzdy, odvody, elektrina, plyn, údržba, budú navrhnuté
podľa skutočnosti v roku 2017 a plánovaného navýšenia. Poslancom predložíme
zoznam investičných akcií, ktoré obec môže podporiť zo svojho rozpočtu v roku 2018.
O poradí dôležitosti a výške finančných prostriedkov rozhodnú poslanci. V prípade
úspešnosti našej žiadosti o eurofondy, obec na spolufinancovanie môže využiť úver
z Prima banky Slovensko. Obec má flexibilný úver, ktorý bol schválený pred výstavbou
cesty pod školou, navýšený pri rekonštrukcii miestnych komunikácií a pri výstavbe
vodovodu a plynovodu v ceste Štreka. Tento úver bude splatený v roku 2018, ak ho
nenavýšime. Obec mesačne spláca istinu za tento úver 1000,-- eur.
K bodu č. 7 : Prerokovanie pošty
- žiadosť pána Kočerhu
Poslanci prerokovali žiadosť p. Dušana Kočerhu. Žiadosť neschválili, pretože plynový
sporák je majetkom žiadateľa a po ukončení nájomnej zmluvy si ho zo školského bytu
zoberie.
- anonym
Poslanci prerokovali anonymne podanie o nepovolenom ohňostroji rodiny Kmecovej
č.d. 135. Obec potrestala vlastníka nehnuteľnosti, kde bol nepovolený ohňostroj, ktorý
ohrozoval susedov neprimeraným hlukom, pokarhaním v zmysle §127 zákona
40/1964 zb.
- žiadosť - pán Ján Bednarčák o preplatenie nákladov za betónové žľaby na odvedenie
dažďovej vody pred svojou bránou
- uznesenie č. 88 - OZ schvaľuje úhradu nákladov 289,70 eur za betónové žľaby
s mriežkou pre pána Jána Bednarčáka, Kokošovce 78
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, neprít.: 0
- úprava rozpočtu obce pre rok 2017
- uznesenie č. 89 - OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce pre rok 2017 podľa
predloženého návrhu
Hlasovanie - za: 6, proti: 1, zdržal sa: 0, neprít.: 0
Návrh úpravy rozpočtu tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
- výpoveď OZV
Dňa 27.09.2017 bola obci doručená výpoveď firmy Matur-Pack, organizácia
zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá nám uhrádza náklady spojené so separovaným
odpadom.
Dňa 05.10.2017 sme dostali ponuku od firmy Reccollection systém s.r.o. (OZV) na
zabezpečenie financovania separovaného zberu odpadov.
Podľa pána Zachera (vedúci našej triediacej linky separovaného odpadu v Kendiciach)
máme ešte počkať, lebo firme Reccollection systém s.r.o. bude ministerstvom odobratá
licencia.
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- Mikulášska nádielka
- uznesenie č. 90 - OZ schvaľuje Mikulášsky balíček pre deti od 1 do 10 rokov pre
občanov obce, žiakov našich škôl ako aj deti zamestnancov obce
v hodnote 5,-- eur.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, neprít.: 0
Odovzdávanie bude 10. decembra o 14.00 hod. Krátky program pripravia naše školy.
Voľby do VÚC:
Dňa 04.11.2017 budú voľby do orgánov samosprávnych krajov. Obec má
pripravený harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb v našej obci.
Okrsková volebná komisia má 11 členov:
Dominika Fečová, Strana zelených, predseda
Viktória Vardziková, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti, NOVA, podpredseda
Miroslav Adamkovič, Demokratická strana, člen
Dajana Hudáková, Kotleba - Ľudová strana naše Slovensko, člen
Ing. Jozef Ivanecký, SMER - sociálna demokracia, člen
Bernardína Kobulnická, MOST-HÍD, člen
Milan Kondor, Nezávislosť a Jednota, člen
Anna Lukáčová, Sme rodina - Boris Kollár, člen
Pavol Repák, Komunistická strana Slovenska, člen
Vladimír Spišák, Slovenská národná strana, člen
Daniela Zajacová, Občianska konzervatívna strana, člen
Dňa 17.10.2017 o 16.00 hodine súbor „Petržalské páračky“ vystúpi v kultúrnom dome
so svojím programom, na ktorý Vás srdečne pozývame.
Žiadosť Alexander Spišák st.
- o úpravu cesty ku ihrisku tak, aby bola odvedená vody do rigola a nezhromažďovala
sa pred jeho bránou pri daždi
Obec zabezpečí úpravu tejto lokality a odstráni tento nežiaduci stav.
Obec získala od Okresného úradu v Prešove pozemky a to parcely KN-C 346/2
o výmere 104 m2 a KN-C 346/3 o výmere 46 m2. Tieto pozemky sú zastavané mlynom
pána Alexandra Spišáka. Obec hľadá spôsob ako tieto pozemky previesť (predať) do
vlastníctva majiteľa stavieb.
K bodu číslo 8 :

Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne

- postaviť kontajner na cintorín
- prehodnotiť, prípadne upraviť poškodenú rúru pri dome č. 152
- nesvieti (bliká) neón (Vašková ulica)
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K bodu číslo 9 :

Informácie hlavnej kontrolórky

Uznesenie č. 26 vrátiť do zápisnice – úloha trvá, oplotenie cintorína
Osloviť vlastníka pozemku, Farský úrad Kokošovce, že je potrebné vypracovať projekt
oplotenia a ohlásiť drobnú stavbu stavebnému úradu.
Poslanci boli e-mailom informovaní o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.
K bodu č. 10: Záver
Nasledujúce riadne zasadnutie OZ plánujeme na 08. alebo 15. decembra 2017.
Keďže viac návrhov nebolo, starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.
Kokošovce 17.10.2017

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

