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ZÁ P I S N IC A
z rokovania šestnásteho riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 8.12.2017

Prítomní : podľa prezenčnej listiny.
Neprítomný: p. Bednarčák
Rokovanie zvolal a viedol starosta obce.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci:
p. Žulová
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1, neprít. – 1.
Ing. Glankovič
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1, neprít. – 1.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci p. Minarik 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 splnená, zmeny a doplnky územného plánu
uznesenie č. 66 – úloha trvá, oddychová zóna za kultúrnym domom
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. 87 – úloha splnená, žiadosť o nenávratný finančný príspevok bolá
podaná (kanalizácia)
uznesenie č. 88 – úloha splnená, uhradili sme p. Bednarčákovi 289,70 EUR za
betónové žľaby
uznesenie č.89 – úloha splnená, úprava rozpočtu na rok 2017
uznesenie č. 90 – úloha trvá, Mikulášsky balíček
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Z pripomienok:
- exekúcia Opalex Sigord, úloha trvá
- kontajner na cintoríne úloha splnená, bol pristavený
- rúra pri dome č. 152, bola vymenená
- svietidla verejného osvetlenia, boli vymenené
OZ berie na vedomie informácie o kontrole plnenia uznesení.
K bodu č. 3: Schválenie VZN obce č. 34/2017 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a VZN obce č. 35/2017 o dani z nehnuteľností
- uznesenie č. 91 - OZ schvaľuje VZN obce č.34 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
- uznesenie č. 92 - OZ schvaľuje VZN obce č.35 o dani z nehnuteľnosti, podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, neprít.: 1
K bodu č. 4: Schválenie rozpočtu obce pre rok 2018 a viacročného rozpočtu
pre roky 2018-2020.
Stanovisko hlavnej kontrolórky bolo zaslané poslancom e-mailom a zverejnené na
internetovej stránke obce. Hlavná kontrolórka odporučila rozpočet schváliť.
- uznesenie č. 93
- OZ schvaľuje rozpočet obce pre rok 2018 bez výhrad,
kapitálové výdavky vo výške 60 000,- eur budú rozdelené podľa potreby
v priebehu roka 2018.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
OZ berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2018-2020.
K bodu č. 5: Prerokovanie zmien a doplnkov Územného plánu obce Kokošovce
Ateliér Urbeko vypracoval zmeny a doplnky územného plánu obce č.1. Prebieha proces
prerokovávania a podávania pripomienok. Po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok
k doplnkom bude nasledovať proces schvaľovania. Pripomienky možno podať do
13.12.2017.
K bodu č. 6: Informácie o projektoch obce
Materská škola:
Pri materskej škole sme preložili oplotenie tak, aby vznikol priestor pre
zaparkovanie áut okolo hlavnej cesty, aby nedochádzalo ku kolíziám. Je potrebné
preložiť poškodený telefónny stĺp, ktorý patrí firme Slovak Telekom a.s..
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Cesta Štreka:
Projekt kanalizácie bol upravený na tri etapy. Podali sme žiadosť na Okresný úrad
Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, o zmenu stavby pred dokončením.
Vodoprávne konanie bolo 24.11.2017, teraz čakáme na vyhotovenie rozhodnutia.
V októbri sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok 200 000,- EUR na
environmentálny fond.
Podali sme žiadosť na rozšírenie kanalizácie aj na VVS a.s. Košice.
Úprava východného rigola:
Tento projekt je v útlme pre nedostatok finančných prostriedkov.
Oddychová zóna za kultúrnym domom:
Táto akcia môže pokračovať až po odstránení poznámky z listu vlastníctva č. 537,
územné rozhodnutie pre túto stavbu ešte nebolo vydané.
Zateplenie kultúrneho domu a výmena okien:
Na tieto aktivity nebola vypísaná výzva pre poskytnutie podpory formou dotácie od
štátu. Vstupné dvere sme vymenili z vlastných finančných prostriedkov. Budovu
môžeme upravovať postupne po etapách, z vlastných finančných prostriedkov.
Vodovod a vodojem Zimná studňa:
V tejto akcií je stav nezmenený, potrebujeme tento majetok dostať do vlastníctva
obce, alebo si ho prenajať za prijateľných podmienok od Družstva Agroplus Prešov.
Hasičská zbrojnica:
Na základe pripraveného projektu sme podali žiadosť o nenávratný finančný
príspevok od štátu na rekonštrukciu hasičskej stanice. Výsledok hodnotenia projektov
nebol zverejnený.
Úprava verejných priestranstiev:
Firma CMR Slovakia ukončila rekonštrukciu verejných priestranstiev podľa cenovej
ponuky. Vodu z juhozápadného dažďového zvodu sme usmernili tak, aby netiekla na
súkromné pozemky. V budúcom roku bude potrebné zabezpečiť poklopy na dve šachty.
OZ berie na vedomie informácie o projektoch obce.
K bodu č. 7 : Informácie o voľbách do VÚC
Starosta informoval poslancov o voľbách do VÚC podľa zápisnice okrskovej
volebnej komisie.
OZ berie na vedomie informácie o voľbách do orgánov VÚC.
K bodu č. 8 : Prerokovanie pošty
- riaditeľky základnej a materskej školy predložili správy o výchovnovzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017.
OZ berie na vedomie správy ZŠ a MŠ o výchovnovzdelávacej činnosti.
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- Pán Martin Miškuf (občianske združenie Čavargy) pripravil projekt revitalizácia
vodnej nádrže Kokošovce (Sigord) a okolia, ktorý zvíťazil v hlasovaní a získal
finančnú podporu od nadácie VÚB.
- mapa Digitál – ponuka
Ponuku od pána Mašlonku poslanci prerokovali s tým, že k mnohým podkladom sa
v súčasnosti dá dostať bezplatne. Zaujímavá ostáva ponuka na cintorín, ktorú môžeme
využiť samostatne.
- odkúpenie parcely pre cestu
- uznesenie č. 94 - OZ schvaľuje odkúpenie novovytvorenej parcely KN-C 778/17
o výmere 118 m2, podľa geometrického plánu č.218/2017 od vlastníkov parciel KNE 776/1 a 776/4 v cene 5,0 EUR/m2.
Zmluvu za obec podpíše zástupca starostu Bc. Ľubomír Lipiner, nakoľko starosta
obce je spoluvlastníkom parcely KN-E 776/4 a v zmluve bude uvedený ako
predávajúci.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, neprít.: 1
- cesta Stavenec
Obec pripravila geometrický plán a projekt cesty „Stavenec“ pre územné rozhodnutie.
Podali sme žiadosť o vydanie územného rozhodnutia pre túto cestu, ktoré potrebujeme
k prevodu majetku štátu na obec podľa §34 ods. 9 zák. 330/1991 Zb..
- uznesenie č. 95 - OZ schvaľuje podanie žiadosti o vydanie parcely KN-C 681
o výmere 309 m2 do majetku obce od jeho správcu SPF, ako spojnicu medzi
hlavnou cestou a Pionierskou železnicou.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
- rezervný fond
- uznesenie č. 96 - OZ schvaľuje použitie rezervného fondu na úhradu nákladov
spojených s odstránením následkov krádeže, výrobou ochrannej mreže
a zakúpenie senzora so sirénou.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
Návrh na celkový prenájom cintorína v Kokošovciach:
- Pán farár oslovil obecné zastupiteľstvo listom, v ktorom je niekoľko návrhov na zmenu
zmluvy o prenájme cintorína medzi vlastníkom, farnosťou narodenia sv. Jána Krstiteľa
a obcou Kokošovce.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje:
-o rok sa končí volebné obdobie, preto novú zmluvu vyrieši až nové vedenie obce
-obec v súčasnom období disponuje tromi osobami v rámci malých obecných služieb,
dvaja §12, z toho jedna žena a jeden §10
-obec môže prispieť na oplotenie cintorína finančnými prostriedkami na základe žiadosti
podľa VZN obce č.6/2006 po splnení zákonných ustanovení, ako je stavebné povolenie,
či ohlásenie drobnej stavby.
-žiadosť o doplnenie fitnescentra
- uznesenie č. 97 - OZ schvaľuje doplnenie prvkov do fitnescentra , podľa
predloženého návrhu, v hodnote cca 350 EUR
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 , neprít. 1
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K bodu číslo 9 :

Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne

- osadiť zrkadlá pri výjazdoch p. Raclavský a p. Slávik
- odstrániť betónové prvky z verejného priestranstva pred garážou p. Tomáša
Markuša č.d. 156
- osadiť nový stĺp a jedno svietidlo verejného osvetlenia ku lávke za kultúrnym
domom
- informovať občanov obce o dôležitých udalostiach aj vo večerných hodinách,
prípadne na internetovej stránke obce
- zabezpečiť kontajner tak, aby nemohli cudzí ľudia tam ukladať svoj odpad
- zlepšiť ozvučenie (mikrofóny) na javisku kultúrneho domu
- zrekonštruovať WC v kultúrnom dome
- vyriešiť nežiadúci pohyb psov po obci
- odovzdanie upomienkových predmetov jubilantom a finančného príspevku
narodeným deťom v tomto roku, bude v januári 2018
- odmeny poslancom a hlavnej kontrolórke:
- uznesenie č. 98 - OZ schvaľuje odmenu poslancom a hlavnej kontrolórke
formou účasti na zasadnutiach, a to 55 EUR za zasadnutie, pri neúčasti je odmena
krátená na 50%.
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, neprít.: 1
- uznesenie č. 99 - OZ schvaľuje celoročnú odmenu hlavnej kontrolórke vo výške
200,- EUR.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
K bodu číslo 10 :

Informácie hlavnej kontrolórky

- uznesenie č. 100 - OZ schvaľuje plán kontrol hlavnej kontrolórky na 1. polrok
2018, podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
K bodu č. 10: Záver
Keďže viac návrhov nebolo, starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.
Kokošovce 11.12.2017

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

