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ZÁ P I S N IC A
z rokovania osemnásteho riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 4.7.2018

Prítomní : podľa prezenčnej listiny.
Neprítomní: 0
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. Mgr. Mitrovská
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1, neprít. – 0
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Bc. Lipiner 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. 66 – úloha trvá, oddychová zóna za kultúrnym domom
uznesenie č. 77 – úloha trvá, odstránenie poznámky z listu vlastníctva č. 537,
podanie žaloby na súd
uznesenie č. 78 – úloha trvá, prípravu projektu a podanie žiadosti do projektu
zlepšenie kvality životného prostredia pre stavbu CESTA ŠTREKA, 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 pre 5 rod. domov
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 STAVENEC
uznesenie č. 101 – úloha splnená, projekt multifunkčného ihriska
uznesenie č. 102 – úloha trvá, výber zhotoviteľa severnej steny KD zateplenie
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-

uznesenie č. 104 – úloha trvá, navýšenie úveru pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice,
podiel obce
uznesenie č. 105 – úloha splnená, predaj pozemkov p. Spišákovi
uznesenie č. 107 – úloha splnená, Štafetový beh mieru
uznesenie č. 108 – úloha nesplnená, starosta obce sa nezúčastnil na sneme ZMOS
v Bratislave, z dôvodu pojednávania na okresnom súde s p. Pancurákovou
uznesenie č. 110 – úloha splnená, záverečný účet obce
uznesenie č. 111 – úloha splnená, zmluva s VVS a.s., kanalizácia v CESTE
ŠTREKA bola podpísaná
uznesenie č. 112 – úloha splnená, ORIM výber zhotoviteľa stavby - kanalizácia
v CESTE ŠTREKA
uznesenie č. 113 – úloha trvá, východný rigol
uznesenie č. 114 – úloha splnená, zmluva Úpravy hasičskej zbrojnice
uznesenie č. 115 – úloha splnená, určenie počtu poslancov na nové volebné
obdobie
uznesenie č. 116 – úloha splnená, žiadosť o dotáciu na elektromobil
uznesenie č. 117 – úloha splnená, úprava rozpočtu
uznesenie č. 118 – úloha splnená, svetelná tabuľa pre FK bola zakúpená
uznesenie č. 119 – úloha splnená, odmena Emil Spišák
uznesenie č. 120 – úloha splnená, príspevok na Deň rodiny
uznesenie č. 121 – úloha splnená, plán práce HK
uznesenie č. 122 – úloha splnená, schválenie mimopracovnej činnosti hlavnej
kontrolórky
uznesenie č. 123 – splnené, zrušenie VZN

Z pripomienok:
- exekúcia Opalex Sigord bola ukončená
- ozvučenie javiska, úloha trvá, objednávame silnejšiu zostavu podľa predloženého
návrhu, finančné prostriedky z nerozdelenej rezervy
- dorovnať zámkovú dlažbu na chodníkoch, úloha trvá
- doplniť vybavenie kuchynky, úloha trvá, časť bola zakúpená
- skládka odpadu pri kríži smer Sigord, osadíme tabuľu zákaz ukladať odpad
- školský byt, škola predložila žiadosť o využitie školského bytu pre žiakov, byt ostáva
pre potrebu školy
- spomaľovacie zariadenia pri MŠ, -obec môže osadiť spomaľovacie zariadenia len na
miestnych komunikáciách
- nové VZN o vylepovaní plagátov pred voľbami, o ohňostrojoch a pohybe psov
necháme na nové vedenie obce
OZ berie na vedomie informácie o kontrole plnenia uznesení.

K bodu č. 3: Informácie o projektoch obce
Materská škola:
-uznesenie č. 124 OZ schvaľuje výstavbu spevnenej plochy pri materskej škole
firmou Stavebná činnosť - Stanislav Minarik v cene 3609,80 eur. Finančné
prostriedky budú uhradené z nerozdelenej rezervy rozpočtu obce.
Hlasovanie za :6, proti: 0, zdržal sa 1 (Minarik), neprít: 0
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Základná škola:
-uznesenie č. 125 OZ schvaľuje úpravy zborovne a šatne firmou Stavebná
činnosť - Stanislav Minarik v cene 3636,27 eur, podľa predloženej jednoduchej
dokumentácie. Finančné prostriedky na úhradu budú použité z rozpočtu
základnej školy.
Hlasovanie za :5, proti: 0, zdržal sa 2, neprít: 0
- obecný úrad pripravil projektovú dokumentáciu pre menšie multifunkčné ihrisko pri ZŠ,
podali sme žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre túto stavbu.
Cesta Štreka:
- firma Ekosvip Sabinov je víťazom vo verejnom obstarávaní stavby kanalizácie v ceste
Štreka 1. etapa, za 56 941,85 eur. Zmluva je podpísaná, bude nasledovať odovzdanie
staveniska a realizácia.
- projektanti stavieb cesta Štreka (Ing. Krafčík) a cyklotrasy Prešov-Zlatá Baňa (Ing.
Hajtáš) navrhujú, aby vedľa cyklotrasy bol vybudovaný aj jeden pruh našej cesty Štreka
s asfaltovým povrchom s finančným prispením obce. Druhá časť cesty ostane
neupravená pre výstavbu kanalizácie. Obec podporuje túto ich myšlienku, hlavne z toho
dôvodu, že motoristi by využívali cyklotrasu pre jazdu autami.
Úprava východného rigola:
- oslovili sme firmu CMR Slovakia ako zhotoviteľa tejto stavby, aby nastúpili na úpravu
rigola primeranej dĺžky v hodnote 10 000,-eur. Pán Šmiga dovolil vstup stavebnej
techniky, potrebnej na úpravu rigola, na jeho pozemok.
Oddychová zóna za kultúrnym domom:
- nemáme vydané územné rozhodnutie pre túto stavbu, žiadosť sme podali 17.7.2017
- JUDr. Orosová zašle výzvu dotknutým ľuďom v súvislosti s odstránením poznámky
z LV č.537. Žaloba na súd bude podaná, ak nedôjde k dohode. Plnomocenstvo JUDr.
Orosovej bolo podpísané starostom na základe uznesenia č.77.
Zateplenie kultúrneho domu a výmena okien:
- obecný úrad pripravil podklady pre úpravu časti fasády kultúrneho domu a pošty
(severná stena) od hlavnej cesty. Oslovili sme päť firiem a cenovú ponuku nám zaslali
dve firmy.
Návrh uznesenia: OZ schvaľuje úpravu fasády kultúrneho domu a pošty firmou
Stavebná činnosť, Stanislav Minarik za 10 585,39 eur.
Hlasovanie za :2 (Žula, Lipiner), proti: 0, zdržal sa 5 (Glankovič, Bednarčák,
Mitrovská, Žulová, Minarik), neprít: 0
Návrh nebol schválený.
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Hasičská zbrojnica:
- na stavbe „Úpravy hasičskej zbrojnice“ sa realizujú stavebné práce podľa projektu. Sú
už vymenené okná, brány, zhotovené sú rozvody vody, kúrenia a sú vyspravené
omietky. Na zateplení fasády je zabudovaný polystyrén. Finančné prostriedky z dotácie
Ministerstva vnútra sú už na našom účte.
Zmeny a doplnky územného plánu obce
- firma Ateliér Urbeko pripravuje konečný návrh zmien a doplnkov Územného plánu na
schválenie.
Vodovod a vodojem Zimná studňa:
- oslovili sme VVS a.s. Košice s návrhom na riešenie zásobovania pitnou vodou
z vodovodu Stariná. V poslednom období sme zaznamenali zvýšený odber vody
z nášho vodovodu penziónom Zelený breh.
OZ berie na vedomie informácie o projektoch obce.

K bodu č. 4: Prerokovanie pošty
- občianske združenie Čavargy finančne nepodporíme pri revitalizácií okolia vodnej
nádrže, hasiči nášho DHZ pomôžu občianskemu združeniu s vyčistením plochy podľa
svojich možností
- pojednávanie na Okresnom súde v Prešove s pani Pancurákovou dopadlo v prospech
obce. Súd ich žalobu ohľadom úhrady 1029,60 eur zamietol. Písomná forma rozsudku
nám ešte nebola doručená.
- obec má ešte nesplatený úver vo výške 1798,75 eur k 30.6.2018.Na kapitálové
výdavky z tohto úveru môžeme čerpať finančné prostriedky do výšky 84 645,-eur.
- predaj prebytočného majetku obce:
- uznesenie č. 126
OZ schvaľuje vyhlásenie verejnej súťaže na predaj
prebytočného majetku obce, a to parcely KN-C 425/7 o výmere 144 m2 evidovanej
ako zastavaná plocha na LV č. 984 v k.ú. Kokošovce.
Hlasovanie za :7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít: 0
- písomne to oznámime susedom p. Dvorščákovej, p. Ivaneckému a p. Raclavskému.
- žiadosť FK:
- uznesenie č. 127 - OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu pre FK o 1300,- eur.
Finančné prostriedky budú použité z nerozdelenej rezervy rozpočtu obce.
Hlasovanie - za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 0
- zníženie rýchlosti v rekreačnej oblasti Sigord:
Na základe žiadosti chatárov, obec pripravila projekt zníženie rýchlosti v rekreačnej
oblasti Sigord. Projekt posudzuje dopravný inšpektorát. V prípade kladného stanoviska
požiadame okresný úrad odbor dopravy a pozemných komunikácií o rozhodnutie
umiestnenia dopravných značiek.
Dve dopravné značky sme osadili pri prostrednom moste v obci, a to s obmedzením
vjazdu vozidiel ťažších ako 3,5 tony.
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Žiadosť pán Šoltés:
- uznesenie č. 128 - OZ schvaľuje príspevok na zakúpenie plastových rúr vo
výške 869,50 eur. Žiadateľ tieto rúry uloží na obecnom pozemku KN-C 876/2
v rámci ochrany svojho a obecného majetku pred povodňami.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
- obecný úrad oslovil úrad vlády a generálnu prokuratúru ohľadom diskriminácie našej
obce a jej občanov pri nadobudnutí majetku štátu do majetku obce. Oslovené inštitúcie
sa začali zaoberať našimi podaniami.
K bodu číslo 5 :

Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne

- riešiť túlavých psov
- osadiť jedno zrkadlo za most a nasmerovať ho smerom ku Abranovciam
- uznesenie č. 129 - OZ schvaľuje zakúpenie ozvučenia javiska podľa predloženej
ponuky v silnejšej zostave.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
K bodu číslo 6 :

Informácie hlavnej kontrolórky obce

Obec je povinná vymáhať nedoplatky na daniach a poplatkoch za odvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu.
- uznesenie č. 130
- OZ schvaľuje vymáhanie nedoplatkov na dani
z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu
v prípadoch:
-ak je nedoplatok vyšší ako 100 eur.
-ak je nedoplatok neuhradený za posledné dva roky
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 1
K bodu č. 7: Záver
Keďže viac návrhov nebolo, starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.
Kokošovce 9.7.2018

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

