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ZÁ P I S N IC A
z rokovania osemnásteho riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 4.5.2018

Prítomní : podľa prezenčnej listiny.
Neprítomní: p. Žulová, Ing. Glankovič
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 Bc. Lipiner a p. Minarik.
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. 94 – úloha trvá, odkúpenie novovytvorenej parcely KN-C 778/17 pre
pokračovanie cesty Jurčišin- Kožúrova záhrada
uznesenie č. 95 – úloha trvá, parcela KN-C 681 od SPF na cestu
uznesenie č. 101 – úloha trvá, projekt multifunkčného ihriska
uznesenie č. 102 – úloha trvá, výber zhotoviteľa severnej steny KD zateplenie
uznesenie č. 103 – úloha splnená, výber zhotoviteľa stavby rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice
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-

uznesenie č. 104 – úloha trvá, navýšenie úveru pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice,
podiel obce
uznesenie č. 105 – úloha trvá, predaj pozemkov p. Spišákovi
uznesenie č. 106 – úloha splnená, úprava rozpočtu 2018
uznesenie č. 107 – úloha trvá, Štafetový beh mieru
uznesenie č. 108 – úloha trvá, účasť starostu na sneme ZMOS v Bratislava
uznesenie č. 109 – úloha splnená, odmena Pavel Markuš

Z pripomienok:
- exekúcia Opalex Sigord za nezaplatenú daň z nehnuteľnosti, úloha splnená, dve
splátky po 1064,- eur už boli uhradené
- ozvučenie javiska, úloha trvá
- vyčistiť studňu pri FK, úloha splnená, DHZO Kokošovce
- prípojka elektriny k šatniam FK bola obnovená
- dorovnať zámkovú dlažbu na chodníkoch, úloha trvá
- komu patrí kríž pri kvartiľoch sme nezistili
OZ berie na vedomie informácie o kontrole plnenia uznesení.
K bodu č. 3: Záverečný účet obce, schválenie
Hlavná kontrolórka predložila svoje odborné stanovisko k záverečnému účtu obce
a odporučila poslancom schváliť ho bez výhrad. Hospodárenie obce bolo podrobené
auditu, ktorý vykonal p. Andraščík.
- uznesenie č. 110 - OZ schvaľuje záverečný účet obce bez výhrad
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 2
Správa audítora tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu tvorí prílohu č. 2 tejto
zápisnice.

K bodu č. 4: Informácie o projektoch obce
Materská škola:
- telekomunikačný stĺp bol preložený
- spevnená plocha, oplotenie a detské ihrisko budú na programe po uzatvorení
verejného obstarávania na kanalizáciu v ceste Štreka
Základná škola:
- multifunkčné ihrisko - p. Kocúrová pripravuje projekt pre stavebné povolenie
- rekonštrukcia zborovne – počas hlavných prázdnin
Cesta Štreka:
- výstavba cyklotrasy bola zahájená
- so žiadosťou o dotáciu 200 000 eur na výstavbu kanalizácie z envirofondu sme neboli
úspešní
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- VVS a.s. Košice pripravila zmluvu o spolupráci pri výstavbe kanalizácie v ceste Štreka
a to 1. etapy
- uznesenie č. 111 - OZ schvaľuje podpísanie zmluvy o spolupráci pri výstavbe
1. etapy kanalizácie v ceste Štreka s VVS a.s. Košice.
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, neprít.: 2
- uznesenie č. 112
- OZ schvaľuje p. Kovalíka / firmu ORIM/, ako odborne
spôsobilú osobu na výber zhotoviteľa stavby „Zemné práce 1. etapy kanalizácie
v ceste Štreka“.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 2
Oslovíme tieto firmy: HP-kanal, IMASS, Pastel s.r.o. Prešov, Ekosvip Sabinov,
Slovakhost (p. Dzvonár)
V niektorých miestach nám zoberú jednu koľaj terajšej cesty na cyklotrasu. Obec
zabezpečí výkop zeminy a doplnenie kameniva z firmy Agromelio na novú severnú koľaj
dočasnej cesty.
Úprava východného rigola:
- dňa 19.4.2018 navštívil kanceláriu obecného úradu p. Jozef Sedlák s tým, aby sa
urýchlene urobila úprava tohto rigola. Skritizoval činnosť starostu, poslancov
a obecného úradu. V obci sa nič súce neurobilo. Poukázal na obec Brestov
a Varhaňovce, kde pracuje jeho dcéra, že tieto obce už majú všetko vybudované
a zvlášť poukázal na upravené námestia v týchto obciach.
Ku kritike sa pridala aj jeho manželka ohľadom cyklotrasy za ich záhradou. Uviedla
možnosť vybavenia finančných prostriedkov na dokončenie tohto rigola na príslušných
ministerstvách.
Obec podala žiadosť o dotáciu na tento rigol pre rok 2017. Neuspeli sme. Pre rok 2018
bolo možné podať iba jednu žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu, kde sme
uprednostnili kanalizáciu v ceste Štreka.
O slovo na rokovaní OZ požiadali Zuzana a Anna Sedlákove. Poslanci im v zmysle
rokovacieho poriadku vystúpenie schválili.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 2
Poukázali na havarijný stav tohto rigola a nevyhnutnosť jeho úpravy. Doložili fotografie
o flóre a faune okolia rigola aj priebeh odtekania vody počas väčšieho dažďa.
- uznesenie č. 113 - OZ schvaľuje 10 000,- eur na úpravu rigola v dĺžke cca 30 bm
od priepustu pod cyklotrasou. Obec osloví firmu CMR Slovakia ohľadom jej
kapacitných možností výstavby. Finančné prostriedky budú z navýšenia úveru
v Prima banke.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 2
Oddychová zóna za kultúrnym domom:
- zatiaľ nemáme vydané územné rozhodnutie pre túto stavbu
- vymenili sme právnika JUDr. Kahanca za JUDr. Orosovú a tá nám pripraví žalobu na
súd. Potrebné uznesenia sme jej už doručili.
- JUDr. Orosová nás bude zastupovať na súde s p. Pancurákovou dňa 24.5.2018
o náhradu bolestného .
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Zateplenie kultúrneho domu a výmena okien:
- verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa tejto stavby bude až po ukončení verejného
obstarávania pre kanalizáciu v ceste Štreka. V prípade, že to finančné možnosti dovolia,
odštartujeme realizáciu tejto stavby, v opačnom prípade nie.
Vodovod a vodojem Zimná studňa:
- v roku 2018 s touto akciou neuvažujeme
Hasičská zbrojnica:
- výber zhotoviteľa stavby bol ukončený. Víťazom je p. Minarik Stanislav, Kokošovce
211 za cenu 42 159,59 eur
- zmluvu s pánom Minarikom podpíšeme až vtedy, keď nám bude doručená zmluva
z Ministerstva vnútra SR. Rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov na základe
žiadosti nám bolo doručené.
- uznesenie č. 114
- OZ schvaľuje podpísanie zmluvy s p. Minarikom, ako
zhotoviteľom stavby rekonštrukcia hasičskej zbrojnice.
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, neprít.: 2
Úprava verejných priestranstiev:
- firma CMR Slovakia má dokončiť úpravu šachty pri vjazde do garáže hasičskej
zbrojnice
Zmeny a doplnky územného plánu obce
- v mesiaci máj má Ateliér Urbeko pripraviť konečný návrh zmien a doplnkov Územného
plánu na schválenie
OZ berie na vedomie informácie o projektoch obce.

K bodu č. 5 : Určenie počtu poslancov
Zákon 369/1990 Zb. v §11 stanovuje pred voľbami určiť počet poslancov na celé
volebné obdobie.
- uznesenie č. 115 - OZ schvaľuje (určuje) počet poslancov 7 (slovom sedem) na
celé nasledujúce volebné obdobie
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 2

K bodu č. 6 : Zverejnenie počtu obyvateľov
Zákon 180/2014 Z.z. ukladá za povinnosť obci zverejniť počet obyvateľov.
Obec má k 3.5.2018: 870 obyvateľov.
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K bodu č. 7 : Prerokovanie pošty
- obec podala žiadosť o dotáciu na elektromobil vo výške 95% t.j. 24 700,- eur,
príspevok obce je 5% čo predstavuje 1300,- eur.
- uznesenie č. 116 - OZ schvaľuje podanie žiadosti na elektromobil za 26 000,eur.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 2
- v materskej škole bola štátna školská inšpekcia zameraná na hodnotenie
vyučovacieho procesu, OZ berie na vedomie správu o výsledkoch školskej inšpekcie
- úprava rozpočtu obce 2018
- úpravou riešime rozšírenie siete verejného osvetlenia v obci a úpravu elektrickej
prípojky pre FK
- uznesenie č. 117 - OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 2 podľa predloženého
návrhu
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 2
- žiadosť FK o zakúpenie svetelnej informačnej tabule, pletiva a odmenu pre jubilanta
p. Emila Spišáka
- uznesenie č. 118 - OZ schvaľuje zakúpenie svetelnej tabule za 350,- eur a 25 m
pletiva výšky 1,5 m z rozpočtu FK
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 2
- uznesenie č. 119 - OZ schvaľuje odmenu 150,- eur plus príslušné odvody pre
Emila Spišáka za dlhoročnú prácu funkcionára venujúcemu sa mládeži pri
príležitosti jeho životného jubilea.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 2
- starosta obce predložil poslancom rozpočet (RZMO) regionálneho združenia miest
a obci Prešov-Šariš pre rok 2018. OZ berie na vedomie rozpočet RZMO – Prešov Šariš.
- žiadosť Rímskokatolícka farnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Kokošovciach
o príspevok 500,- eur na „Deň rodiny“. Poslanci predložili pozmeňujúci návrh.
- uznesenie č. 120 - OZ schvaľuje príspevok obce vo výške 300,- eur na „Deň
rodiny“ pre Rímskokatolícku farnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa
v Kokošovciach s povinnosťou obdarovaného doložiť účtovné doklady, na čo bol
príspevok použitý.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 2
- občianske združenie Čavargy na čele s pánom Miškufom realizuje revitalizáciu okolia
vodnej nádrže Kokošovce. OZ berie na vedomie aktivity OZ Čavargy
- náhrada bolestného - dňa 24. mája 2018 bude pojednávanie na okresnom súde
v Prešove s p. Pancurákovou ohľadom náhrady bolestného
- pán Ján Bučko navrhol, aby obec osadila lavičky pre mamičky a deti na obecnom
pozemku za Jednotou. Tento priestor nie je vhodný vzhľadom na blízkosť terasy
pohostinstva. Pouvažujeme o inom vhodnom mieste.
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K bodu číslo 8 :

Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne

- doplniť vybavenie kuchynky
- skládka odpadu pri kríži smer Sigord
- upraviť rigol pri Ing. Glankovičovi
- školský byt (posudzuje ho škola pre svoje využitie). Obec vyhlási výberové konanie na
nájomníka bytu ak ho škola nebude potrebovať.
- oplotenie cintorína, nemáme žiadne podanie od vlastníka pozemkov
- o slovo požiadal pán Skička, poslanci mu ho udelili v zmysle rokovacieho poriadku
hlasovaním.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 2
- upozornil na potrebu zvýšenia ochrany detí pri školách osadením spomaľovacieho
tetraédra a obnovenie dopravných značiek „Pozor deti“
- potreba pripraviť VZN o vylepovaní plagátov k voľbám, o možnosti používania
ohňostrojov v katastri obce, o odchyte túlavých psov.
K bodu číslo 9 :

Informácie hlavnej kontrolórky obce

- uznesenie č. 121 - OZ schvaľuje plán práce hlavnej kontrolórky na 2. polrok
2018.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 2
- uznesenie č. 122 - OZ schvaľuje výkon aj inej činnosti v pracovnom pomere
PhDr. Zuzane Koropšákovej, hlavnej kontrolórke obce Kokošovce
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 2
Zrušenie VZN
-uznesenie č. 123
OZ schvaľuje zrušenie VZN za odvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu č. 31/2014, 28/2013, 18/2009, 15/2008, 13/2007 a VZN dane
č. 19/2009, 17/2009, 14/2008, 24/2011, 20/2013.
Hlasovanie za :5, proti: 0 zdržal sa 0, neprít: 2
K bodu č. 10: Záver
Keďže viac návrhov nebolo, starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.
Kokošovce 9.5.2018

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

