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ZÁ P I S N IC A
z rokovania sedemnásteho riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.2.2018

Prítomní : podľa prezenčnej listiny.
Neprítomný: p. Žula
Rokovanie zvolal a viedol starosta obce.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci:
p. Bednarčák
Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 1, neprít. – 3.
p. Minarik
Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 1, neprít. – 3.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Glankovič a p. Žulová.
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. 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. 90 – úloha splnená, Mikulášsky balíček
uznesenie č. 91 – úloha splnená, VZNO č.34
uznesenie č. 92 – úloha splnená, VZNO č.35
uznesenie č. 93 – úloha splnená, rozpočet na rok 2018
uznesenie č. 94 – úloha trvá, odkúpenie novovytvorenej parcely KN-C 778/17 pre
pokračovanie cesty Jurčišin- Kožúrová záhrada
uznesenie č. 95 – úloha trvá, parcela KN-C 681 od SPF na cestu
uznesenie č. 96 – úloha splnená, výroba mreže a faktúra oprava dverí po krádeži
boli uhradené z rezervného fondu
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-

uznesenie č. 97 – úloha splnená, fitnes centrum bolo doplnené o požadované prvky
uznesenie č. 98 – úloha splnená, odmeny poslancom
uznesenie č. 99 – úloha splnená, odmena hlavnej kontrolórky
uznesenie č. 100 – úloha splnená, plán práce HK na 1. polrok 2018

Z pripomienok:
- exekúcia Opalex Sigord za nezaplatenú daň z nehnuteľnosti, bola pridelená Mgr.
Jánovi Harvanovi z Humenného
- zrkadlá na výjazdoch, neprevláda názor o ich potrebe, na jednom stĺpiku by sme
museli umiestniť dve zrkadlá
- odstrániť betónové prvky z verejného priestranstva pred p. Adamkovičom 153, tento
spor susedov Adamkovič-Markuš sme zaslali na štátny stavebný dohľad, ktorý je pri
Spoločnom stavebnom úrade v Prešove
- dôležité informácie oznamujeme aj vo večerných hodinách a zverejňujeme ich aj na
našej internetovej stránke
- zabezpečiť kontajner tak, aby nám ho nezapĺňovali aj cudzí nedokážeme, kamera na
sledovanie priestoru je veľmi nákladná, hlavne čo sa týka prenosu dát
- zrekonštruovať WC v kultúrnom dome v tomto roku neuvažujeme, sú primerané len
ich udržiavať v čistote
- nežiadúci pohyb psov po obci riešime priebežne upozornením, pokarhaním
a doručením kópie zákona o držaní psov nezodpovedným majiteľom
- ozvučenie javiska, kontaktovali sme odborníka, doteraz nebol navrhnúť riešenie
- odovzdanie náležitosti jubilantom a rodičom v zmysle VZNO č. 33 sa uskutočnilo
4.2.2018 s veľmi dobrým ohlasom.
OZ berie na vedomie informácie o kontrole plnenia uznesení.
K bodu č. 3: Prerokovanie hospodárenia obce za rok 2017
Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách bol poslancom
doručený e-mailom. Starosta v krátkosti rozobral hlavné položky príjmov a výdavkov za
rok 2017. Následne bude vypracovaný záverečný účet obce a naše hospodárenie bude
podrobené auditu p. Andraščíkom.
V roku 2018 predpokladá ministerstvo financií, že obec získa z podielových daní
256 153 EUR a základná škola má pridelený rozpočet vo výške 83 193 EUR.
Obec má výhodný úver, ktorý bude splatený v auguste 2018. Ak ho chceme zachovať,
je potrebné ho použiť na kapitálovú úhradu faktúr napr. za hasičskú zbrojnicu.
OZ berie na vedomie informácie o hospodárení obce za rok 2017 formou finančného
výkazu o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách.
K bodu č. 4: Informácie o projektoch obce
Materská škola:
- preložiť telekomunikačný stĺp
- zhotoviť spevnenú plochu pred garážou
- oplotenie
- detské ihrisko .
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Základná škola:
- v januári sme odstránili havarijný stav krytiny nad sociálnym zariadením. Vymenili sme
krytinu, latovanie, dažďové žľaby a zvody
- rekonštrukcia zborovne, nový nábytok
- multifunkčné ihrisko
- uznesenie č. 101
- OZ schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie multifunkčného ihriska 12x24 m na parcele KN-C 23 pri
základnej škole. Výstavba ihriska bude realizovaná z finančných prostriedkov
školy.
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 3
Cesta Štreka:
- cyklotrasa má dobu výstavby 09/2017-03/2019
- výsledky podaných žiadosti o dotáciu na výstavbu kanalizácie ešte neboli zverejnené
- podali sme žiadosť o nenávratný finančný príspevok a to 200 000 EUR na výstavbu 1.
a 2. etapy kanalizácie z envirofondu
- podali sme žiadosť o výstavbu 1. etapy kanalizácie na VVS a.s. Košice s tým, že obec
prispeje svojimi finančnými prostriedkami na zemné práce.
Úprava východného rigola:
- v roku 2018 neuvažujeme s realizáciou tejto stavby.
Oddychová zóna za kultúrnym domom:
- územné rozhodnutie pre túto stavbu nebolo ešte vydané,
- poznámka z listu vlastníctva č.537 nebola odstránená
- obec vymení právneho zástupcu JUDr. Kahanca, ktorý v tejto záležitosti zastupoval
obec.
Zateplenie kultúrneho domu a výmena okien:
-obec prípraví užšiu súťaž na úpravu severnej steny (od hlavnej cesty) kultúrneho domu
- uznesenie č. 102 - OZ schvaľuje vyhlásenie súťaže na výber zhotoviteľa časti
stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu“, a to severnej
steny.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
Vodovod a vodojem Zimná studňa:
- v roku 2018 neuvažujeme o príprave projektov pre túto stavbu
Hasičská zbrojnica:
-Ministerstvo vnútra SR schválilo našu žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo
výške 29 832 EUR na úpravy hasičskej zbrojnice
- stavebné povolenie pre vnútorné úpravy nepotrebujeme a výmenu okien, výmenu vrát
za sekčné brány a zateplenie máme povolenie pre celú budovu kultúrneho domu ako
zníženie energetickej náročnosti budovy
-verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa stavby nám zabezpečí firma ORIM, Mgr.
Miroslav Kovalík
- uznesenie č. 103 - OZ schvaľuje firmu Orim a Mgr. Miroslava Kovalíka ako
odborne spôsobilú osobu verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa stavby
„Úpravy hasičskej zbrojnice“.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 2
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- uznesenie č. 104 - OZ schvaľuje úpravy hasičskej zbrojnice ako aj minimálnu
5%-nú spoluúčasť obce na realizáciu stavby. Finančné prostriedky budú použité
z rozpočtu obce 2018, a to z rezervy.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 2
- podmienky čerpania dotácie budú upresnené zmluvou medzi Ministerstvom vnútra SR
a obcou.
Úprava verejných priestranstiev:
- v jarných mesiacoch dokončíme úpravu dvoch šácht pri hasičskej zbrojnici
Zmeny a doplnky územného plánu obce : sú v štádiu vyhodnocovania pripomienok,
po ich spracovaní bude predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu konečný
návrh.
OZ berie na vedomie informácie o projektoch obce.
K bodu č. 5 : Prerokovanie pošty
- na list vlastníctva č. 537 nám bol zapísaný majetok štátu a o parcely KN-C 346/2
o výmere 104 m2 a KN-C 346/3 o výmere 46 m2, ktorý sa reálne nedá využívať, lebo sú
na nich postavené stavby p. Alexandra Spišáka.
- uznesenie č. 105 - OZ schvaľuje predaj prebytočného majetku obce a to parcely
KN-C 346/2 o výmere 104 m2 a KN-C 346/3 o výmere 46 m2 ako zastavané plochy
v cene 3,0 EUR/m2 z dôvodu osobitného zreteľa, že na týchto parcelách sú
postavené stavby kupujúceho Alexandra Spišáka.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
- zmluvu nám pripraví p. Regina Šťastná, náklady spojené s prevodom parciel sa obci
vrátia v kúpnej cene.
- firma SKY TOLL nám na základe našej žiadosti vydala potvrdenie, že naše vozidlo
Avia PO-448-BT je oslobodené od poplatkov mýta do 31.8.2019.
- úprava rozpočtu obce 2018
- uznesenie č. 106 - OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce č.1 podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
- žiadosť p. Polohová a spol.:- obec vyčlenila na predmetnú stavbu 1000,-EUR. Po
vyčerpaní tejto čiastky na realizáciu a po predložení rozpočtu, či súpisu prác na túto
stavbu, sa bude obec touto žiadosťou zaoberať.
- Beh mieru, -8.5.2018 je naplánovaný beh mieru okolo Slanských vrchov
- trasa je Záborské, Dulova Ves, Kokošovce, Zlatá Baňa, Červenica, Lúčina, Tuhrina,
Žehňa, Abranovce, Kokošovce.
- uznesenie č. 107 - OZ schvaľuje účasť obce na „Behu mieru 2018“ a zabezpečí
občerstvenie a guláš pre bežcov a hostí.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
- list prezidenta, obecné zastupiteľstvo bolo informované o liste prezidenta, ktorý
poďakoval za prácu v roku 2017 zamestnancom obecného úradu, poslancom OZ
a starostovi obce.
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- uznesenie č. 108 - OZ schvaľuje účasť starostu obce, ako delegáta na 29. snem
ZMOS v Bratislave.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
- ponuka firmy Galileo, poslanci OZ boli informovaní o možnosti vytvorenia novej
stránky obce
- krádež notebookov, polícia nám vrátila dva notebooky, ktoré nám boli ukradnuté,
jednému chýba batéria a u oboch bol vymazaný softvér, keďže bez hesiel ich páchatelia
nevedeli spustiť
- páchatelia, ktorí to ukradli sú zaistení.
- návrh DHZ obce Kokošovce o vyplatenie odmeny
- uznesenie č. 109 - OZ schvaľuje odmenu 200 EUR pre pána Pavla Markuša,
Kokošovce 96 z prideleného rozpočtu DHZ na rok 2018.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
K bodu číslo 6 :

Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne

- vyčistiť studňu pri futbalovom ihrisku technikou DHZ
- odstrániť nevhodné parkovanie áut na ulici Jurčišin-Gabáni
- telefónny kábel je nízko ponad ulicu pri dome p. Miškufa
- zabezpečiť obnovenie elektrickej prípojky pre šatne FK
- komu patrí kríž pri kvartiľoch -zistiť
- dorovnať zámkovú dlažbu na chodníkoch.
K bodu číslo 7 :

Informácie hlavnej kontrolórky obce

Informácie o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky boli poslancom zaslané e-mailom.
Poslanci berú informácie hlavnej kontrolórky na vedomie.
K bodu č. 8: Záver
Keďže viac návrhov nebolo, starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.
Kokošovce 27.2.2018

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

