OBEC KOKOŠOVCE
Kokošovce 76, 082 52 Kokošovce
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZÁ P I S N IC A
z rokovania 19. zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.06.2022

Prítomní :
Poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny.
Starosta obce.
Hlavná kontrolórka obce.
Program jednania:

1. Úvod, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021.
4. Voľba hlavného kontrolóra obce.
5. Schválenie návrhu VZN o organizácii miestneho referenda.
6. Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne.
7. Informácie hlavnej kontrolórky obce.
8. Záver.
K bodu č. 1 :Úvod, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Rokovanie 19. zasadnutia zvolal starosta obce Mgr. Miroslav Skička.
Na základe prezenčnej listiny bolo overené, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať
a uznášať sa, keďže na rokovaní boli prítomní všetci poslanci.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci František Glankovič a Ivana Gabániová.
Poslanci schválili overovateľov zápisnice piatimi hlasmi za, dvaja sa zdržali.
Starosta obce následne navrhol hlasovať o schválení predloženého programu, poslanci
program schválili siedmimi hlasmi za.
K 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, resp. Fečom
- 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
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-2- uznesenie č. 130/2018 – úloha trvá, vymáhanie nedoplatkov od neplatičov
- uznesenie č. 20/2020 – úloha trvá, žiadosť Jozefa Sedláka o plnenie uznesení
- uznesenie č. 62/2021 – úloha splnená, žiadosť pani Kimákovej,
- 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-SC2212021-67 -Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
- uznesenie č. 78/2021– úloha trvá, zakrytie rigola Kimáková –Kolivoška podľa najnižšej
predloženej cenovej ponuky.
- uznesenie 85/2021 – úloha trvá - predaj 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.
-uznesenie 86/2021 – úloha trvá - zaradenie parcely KN-E 860/8, vedenej na liste
vlastníctva č. 1155 na plochu určenú na individuálnu bytovú výstavbu.
- uznesenie 88/2021 – úloha trvá - žiadosť p. Sprateka – kanalizácia, časť 3. etapy
Vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte obce na rok 2022 na zlúčenie a vybudovanie
2. etapy a časti 3.etapy kanalizácie Štreka.
- uznesenie 106/2022 – trvá - žiadosť p. Z. Uhrína o hľadanie spôsobu riešenia regulácie
miestneho potoka do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva
- uznesenie 109/2022 – splnené - vyplatenie úveru „Komunál univerzálny úver“ vedeného
v Primabanka Slovensko a. s. podľa termínu splatnosti.
- uznesenie 111/2022 – trvá - obecné zastupiteľstvo schvaľuje z dôvodu havarijného stavu
rekonštrukciu toaliet v budove obecného úradu podľa skutočných nákladov.
- uznesenie č.118/2022 –splnené - vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na deň 20.6.2022.
- uznesenie 119/2022 –splnené - obecné zastupiteľstvo schválilo komisiu na posúdenie
zákonných náležitostí podaných prihlášok, ktorá predloží svoje závery obecnému
zastupiteľstvu pred konaním voľby hlavného kontrolóra v zložení: Ing. Anna Sedláková, Ivana
Gabániová, Mgr. Daniela Mitrovská.
- uznesenie č.120/2022 –splnené - schválenie VZN č. 40/2022 – Prevádzkový poriadok
pohrebiska obce Kokošovce
- uznesenie 121/2022 – trvá - vstup obce Kokošovce do MAS TRI PRÚTY.
- uznesenie 122/2022 – splnené - presun finančných prostriedkov z položky 08.3.0 vysielacie
služby - obecný rozhlas do položky 01.1.1 - rekonštrukcia budovy kultúrneho domu.
- uznesenie 123/2022 – splnené – OZ vzalo na vedomie správy hlavného kontrolóra obce.
Vzhľadom k tomu, že pri uznesení 84/2017 došlo k vybudovaniu kanalizácie vlastníkmi parciel
a rodinných domov, poslanci navrhli toto uznesenie zrušiť.
Poslanci toto uznesenie zrušili siedmimi hlasmi za.
Obecné zastupiteľstvo opätovne prejednalo žiadosť p. Sprateka, ktorý bol osobne prítomný
na rokovaní, o vybudovanie časti tretej etapy kanalizácie a poverilo starostu zaslať odpoveď
obyvateľom lokality Štreka a oboznámiť ich s riešením situácie.
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-3K bodu č. 3 : Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021
Prítomní poslanci boli informovaní o stave záverečného účtu za rok 2021. Hlavná
kontrolórka obce predniesla svoje odborné stanovisko k účtu.
Poslanci rozpočet za rok 2021 schválili siedmimi hlasmi za.
Poslanci schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
v sume 25 354,16 € siedmimi hlasmi za.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili použitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu na rekonštrukciu toaliet z dôvodu havarijného stavu v budove obecného úradu podľa
skutočných nákladov.
Poslanci tento návrh schválili siedmimi hlasmi za.
K bodu č. 4: Voľba hlavného kontrolóra obce
Starosta informoval prítomných poslancov, že v stanovenom termíne bola na obecný úrad
doručená len jedna žiadosť na funkciu hlavného kontrolóra. Členky komisie na posúdenie
zákonných náležitostí podaných prihlášok túto žiadosť vyhodnotili a poslancom obecného
zastupiteľstva informovali, že spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti.
Následne poslanci schválili PhDr. Zuzanu Koropšákovú za hlavnú kontrolórku obce na
nasledujúce funkčné obdobie siedmimi hlasmi za.
K bodu 5: Schválenie návrhu VZN o organizácii miestneho referenda
Starosta obce informoval prítomných poslancov o tom, že počas zákonom stanovenej
lehoty neboli obecnému úradu doručené žiadne pripomienky, poslanci preto návrh VZN
o organizácii miestneho referenda schválili siedmimi hlasmi za.

K bodu 6: Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne
Starosta obce informoval prítomných poslancov o Rozhodnutí Predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 209 z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov. Voľby boli vyhlásené na sobotu 29.
októbra 2022.
Na základe určení v Rozhodnutí Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209 z 8.
júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávnych krajov starosta obce navrhol pre obec Kokošovce jeden volebný obvod.
Poslanci tento návrh schválili siedmimi hlasmi za.
Na základe určení v Rozhodnutí Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209 z 8.
júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávnych krajov starosta obce navrhol pre obec Kokošovce na nasledujúce volebné
obdobie sedem poslancov obecného zastupiteľstva.
Poslanci tento návrh schválili siedmimi hlasmi za.
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-4Poslanci podali návrh na preverenie splnenia zákonných povinností niektorých stavieb
v katastri obce a v rekreačnej oblasti Sigord.
Poslanci podali návrh, aby obec pokračovala vo veci odstránenia poznámky z listu
vlastníctva č. 537 formou podania žaloby na súd.
Poslanci vyslovili poďakovanie poslankyniam za ich angažovanosť pri výbere obkladov
a dlažieb pri rekonštrukcii toaliet v budove kultúrneho domu.
Po obhliadke toaliet sa poslanci zhodli na tom, že stenu oproti vstupu do budovy je
potrebné obložiť sadrokartónom.
Poslanci podali návrh, aby obec prečistila priepusty pod chodníkmi, ak to bude technicky
možné.
Poslanci navrhli, aby bolo osadené dopravné zrkadlo pri krížení miestnej komunikácie
a cyklochodníka v zastavanej časti obce.
Poslanci podali návrh, aby došlo k úprave projektu zníženia energetickej náročnosti
obecného úradu tak, aby bolo možné požiadať o dotácie.
Poslanci podali návrh na vymaľovanie vnútorných priestorov Domu nádeje, ktoré by vedela
zabezpečiť Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organizácia Kokošovce.
Poslanci podali návrh na preverenie stavu ohľadom vypúšťania odpadových vôd v areáli
Opalex Sigord.
K bodu č. 7: Informácie hlavnej kontrolórky obce
Hlavná kontrolórka obce informovala o stave vývozu odpadových vôd prevažne v lokalite
Sigord.
Poslanci vzali informácie hlavnej kontrolórky na vedomie siedmimi hlasmi za.

Mgr. Miroslav Skička v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. František Glankovič

Ivana Gabániová
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-5Uznesenie č.124/2022 - obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ:
Program jednania:
1. Úvod, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021.
3. Voľba hlavného kontrolóra obce.
4. Schválenie návrhu VZN o organizácii miestneho referenda.
4. Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne.
5. Informácie hlavnej kontrolórky obce.
6. Záver.

Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie č.125/2022 - obecné zastupiteľstvo určuje za overovateľov zápisnice Ing.
Františka Glankoviča a Ivanu Gabániovú.
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 5 , proti – 0 , zdržal sa – 2
Uznesenie č.126/2022 - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie č. 127/2022 – Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 84/2017.
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Uznesenie 128/2022 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie 129/2022 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 25.354,16 €.
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Uznesenie 130/2022 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov vo
výške 10.000 z položky 08.3.0. vysielacie služby na položku kultúra – realizácia akcie 750.
výročie 1. písomnej zmienky o obci.
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 0
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-6Uznesenie 132/2022 – Obecné zastupiteľstvo na základe správy volebnej komisie konštatuje,
že do funkcie hlavného kontrolóra obce Kokošovce bol/a zvolený/á
PhDr. Zuzana
Koropšáková.
OZ schvaľuje PhDr. Zuzanu Koropšákovú za hlavnú kontrolórku obce na šesťročné obdobie
od 1. júla 2022.
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie 133/2022 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
41/2022 o organizácii miestneho referenda.
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie 134/2022 – Obecné zastupiteľstvo určuje pre obec Kokošovce jeden volebný
obvod.
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie 135/2022 – Obedné zastupiteľstvo obce Kokošovce určuje počet poslancov
obecného zastupiteľstva pre nadchádzajúce funkčné obdobie na 7 poslancov OZ.
Hlasovanie: prítomní – 7 , za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 0
Uznesenie 136/2022 - OZ berie na vedomie informácie hlavnej kontrolórky obce
Hlasovanie: prítomní – 7, za – 0 , proti – 0 , zdržal sa – 0
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