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ZÁ P I S N IC A
z rokovania dvadsiateho riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.09.2018

Prítomní : podľa prezenčnej listiny.
Neprítomní: 0
Rokovanie zvolal a viedol starosta obce.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci:
p. Ing. Glankovič
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1, neprít. – 2
p. Žula
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1, neprít. – 2
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci p. Bednarčák a p. Minarik.
Rokovanie prebiehalo podľa programu, ktorý bol schválený.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0, neprít. – 2

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 (doplnili sme zeminu na úseku Krajňák-Gabáni)
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, zmluvy sú pripravené a chýba už
iba jeden podpis predávajúceho, ktorý pracuje v Nemecku, v októbri by sa mal vrátiť
a zmluvu podpísať
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-

uznesenie č. 95 – úloha trvá, parcela KN-C 681 od SPF na cestu STAVENEC
uznesenie č. 102 – úloha trvá, výber zhotoviteľa severnej steny KD zateplenie
uznesenie č. 104 – úloha splnená, úver bol predĺžený
uznesenie č. 113 – úloha trvá, východný rigol
uznesenie č. 124 – úloha splnená, plocha pri MŠ je zhotovená
uznesenie č. 125 – úloha splnená, šatne a zborovňa v ZŠ boli upravené a zariadené
novým nábytkom
uznesenie č. 126 – úloha splnená, súťaž bola vypísaná
uznesenie č. 127 – úloha splnená, FK
uznesenie č. 128 – úloha splnená, rúry pre úpravu obecnej parcely KN-C 876/2,
týmto vyslovujeme poďakovanie p. Františkovi Šoltesovi za jeho podiel práce pri tejto
úprave
uznesenie č. 129 – úloha splnená, ozvučenie javiska
uznesenie č. 130 – úloha trvá, vymáhanie nedoplatkov od neplatičov
uznesenie č. 131 – úloha splnená, cyklistický chodník
uznesenie č. 132 – úloha splnená, cyklistický chodník a cesta Štreka je vo výstavbe
podľa situácie v území

Z pripomienok:
- dorovnať zámkovú dlažbu na chodníkoch, úloha trvá
- doplniť vybavenie kuchynky, úloha trvá, doplnenie bolo zrealizované, bola zakúpená
umývačka riadu, dokúpená linka, zmenená dispozícia linky a sporákov, pre dokončenie
je potrebné zakúpiť alebo vyrobiť digestor a osadiť ho
- skládka odpadu pri kríži smer Sigord, osadená tabuľka zákaz ukladať odpad
- osadiť dopravné zrkadlo pri výjazde z miestnej komunikácie na hlavnú cestu smer
Abranovce pri dome č. 138 – splnené.
OZ berie na vedomie informácie o kontrole plnenia uznesení.
K bodu č. 3: Voľby do orgánov samosprávy
Obec pripravila harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb na svoje
podmienky.
Volebná komisia (miestna, okrsková) pracuje v tomto zložení:
p. Mária Gľabová, Kresťanskodemokratické hnutie
p. Ing. Jozef Ivanecký, MOST-HÍD
p. Daniel Mitrovský, Progresívne Slovensko
p. Vladimír Spišák, , Slovenská národná strana
p. PhDr. Zuzana Koropšáková, delegovaná starostom
Zapisovateľka:
p. Ružena Repaská
Volebná komisia zaregistrovala týchto kandidátov na starostu:
1, Peter Barčík, MBA, nezávislý kandidát
2, Ing. František Glankovič, Kresťanskodemokratické hnutie
3, Ing. Mária Ňakat Spišáková,LL.M Slovenská národná strana, Smer-sociálna
demokracia
4, JUDr. Zuzana Oravcová, nezávislá kandidátka
5, Mgr. Miroslav Skička, nezávislý kandidát
6, Mgr. Jozef Šala, nezávislý kandidát
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Na poslancov obecného zastupiteľstva:
1, Peter Barčík, MBA, nezávislý kandidát
2, Ivana Gabániová, Progresívne Slovensko
3, Ing. František Glankovič, Kresťanskodemokratické hnutie
4, Adrián Höger, Smer – sociálna demokracia
5, Ján Jurčišin, Slovenská národná strana
6, Ing. Karol Lenz, Kresťanskodemokratické hnutie
7, Bc. Ľubomír Lipiner, Kresťanskodemokratické hnutie
8, Stanislav Minarik, Smer–sociálna demokracia
9, Mgr. Daniela Mitrovská, Progresívne Slovensko
10, Ing. Mária Ňakat Spišáková, LL.M, Slovenská národná strana
11, Martin Petruš, Sme rodina –Boris Kollár
12, Ing. Anna Sedláková, MOST-HÍD
13, Mgr. Miroslav Skička, nezávislý kandidát
14, Stanislav Žula, nezávislý kandidát
OZ berie na vedomie informácie o voľbách do orgánov samosprávy.
K bodu č. 4: Návrh na schválenie VZN
Firma Urbeko vypracovala zmeny a doplnky k nášmu územnému plánu z roku 2005.
-uznesenie č. 133 - OZ schvaľuje záväznú časť územného plánu obce podľa
prílohy č.1 ako VZN č.36/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu
obce Kokošovce, ZaD č. 1/2017.
Hlasovanie za :7, proti: 0, zdržal sa 0, neprít: 0
Obecný úrad predložil návrh VZN č.37/2018 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v obci Kokošovce.
-uznesenie č. 134 - OZ schvaľuje VZN č.37/2018 o výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v obci Kokošovce
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie za :7, proti: 0, zdržal sa 0, neprít: 0
K bodu č. 5: Informácie o projektoch obce
Základná škola:
- podali sme žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre multifunkčné ihrisko. Obec
vypíše výberové konanie na výber zhotoviteľa stavby. V tomto roku plánujeme urobiť
základy ihriska. Na úhradu tejto investície použijeme finančné prostriedky z rozpočtu
ZŠ, ktoré nebudú potrebné na mzdy a prevádzku školy.
-uznesenie č. 135
- OZ schvaľuje p. Kovalíka z firmy ORIM ako osobu
zodpovednú za verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby multifunkčné
ihrisko pri ZŠ.
Hlasovanie za :7, proti: 0, zdržal sa 0, neprít: 0
Cesta Štreka:
- výstavba 1. etapy kanalizácie je ukončená. Návrh na kolaudáciu podáva VVS a.s.
Košice.
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- firma Swietelsky buduje cyklotrasu a časť našej cesty Štreka. Z dôvodu vysokých
finančných výdavkov v tomto roku neuvažujeme s výstavbou cesty od cintorína smerom
k Dulovej Vsi. P. Minarik ako zhotoviteľ verejného osvetlenia pri ceste Štreka doplní
jeden stĺp verejného osvetlenia k rodinnému domu p. Valenčina, na ktorom bude aj
jeden reproduktor obecného rozhlasu.
- obec podá žiadosť o nenávratný finančný príspevok na environmentálny fond o dotáciu
pre rok 2019 na výstavbu 2. etapy kanalizácie v ceste Štreka vo výške 93 000,- eur.
Spoluúčasť obce bude 6 248,-eur.
-uznesenie č. 136 - OZ schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na environmentálny fond o dotáciu pre rok 2019 na výstavbu 2. etapy
kanalizácie v ceste Štreka vo výške 93 000,- eur.
Spoluúčasť obce
bude 6 248,- eur, minimálne 5 % z dotácie.
Hlasovanie za :7, proti: 0, zdržal sa 0, neprít: 0
Pri podaní žiadosti o dotáciu pre 2. a 3. etapu kanalizácie jej efektívnosť by bola veľmi
nízka.
Úprava východného rigola:
- oslovili sme firmu CMR Slovakia ako zhotoviteľa tejto stavby, aby nastúpili na úpravu
rigola primeranej dĺžky v hodnote 10 000,- eur. Na našu žiadosť nereagovali.
Oddychová zóna za kultúrnym domom:
- územné rozhodnutie pre túto stavbu bolo vydané, pokračovať v príprave projektovej
dokumentácie môže obec až po odstránení poznámky z LV č.537.
- JUDr. Orosová (poverená právnička obce) zvolala 28.9.2018 účastníkov tohto
problému na rokovanie. Konštatujeme, že k vzájomnej dohode nedošlo a obec bude
postupovať podľa prijatého uznesenia č.77.
Zateplenie kultúrneho domu a výmena okien:
- na zateplenie fasády kultúrneho domu a výmenu okien nie je vypísaná výzva na
získanie nenávratného príspevku pre rok 2019 z fondov EÚ. Obec má stavebné
povolenie pre túto stavbu, ale z vlastných finančných prostriedkov túto stavbu
nezvládne. Snaha o realizáciu po etapách nám nevyšla, čo je priechodná cesta do
budúcnosti.
Hasičská zbrojnica:
-úpravy hasičskej zbrojnice sú pred ukončením. Po odovzdaní a prevzatí stavby
vyúčtujeme získanú dotáciu ministerstvu.
Vodovod a vodojem Zimná studňa:
- v myšlienke zachrániť chátrajúci vodojem a vodovod sme nepokračovali. Oslovili sme
VVS a.s. Košice so žiadosťou o rozšírenie vodovodu Starina pre našu obec. Odpovedali
nám v tom zmysle, aby obec pripravila projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia
pre výstavbu. Z pripraveného projektu a rozpočtu nákladov na výstavbu by bola
preukázaná efektívnosť investície.
Obec podala na VVS a.s. Košice aj žiadosť o navýšenie našich akcií vodárenskej
spoločnosti, ktoré vlastníme, z dôvodu našej investície do kanalizácie vo výške
56792,57 eur. Odpoveď nám ešte nezaslali.
OZ berie na vedomie informácie o projektoch obce.
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K bodu č. 6: Predaj prebytočného majetku obce
- obec ponúkla na predaj svoj prebytočný majetok a to parcelu KN-C 425/7 trom
susedom. Cenový návrh na odkúpenie podal iba p. Raclavský.
Návrh uznesenia OZ schvaľuje predaj prebytočného majetku obce, parcely KN-C 425/7
o výmere 144 m2 za 800,- eur pánovi Radoslavovi Raclavskému, Kokošovce 138.
Hlasovanie za:4 (Minarik, Mgr. Mitrovská, Žula, Mgr. Žulová), proti:0, zdržal sa:3 (Ing.
Glankovič, Bednarčák, Bc. Lipiner), neprít.:0
Návrh nebol schválený z toho dôvodu, že predaj obecného majetku musí schváliť 3/5
väčšina poslancov.
K bodu číslo 7 :

Úprava rozpočtu obce pre rok 2018

-uznesenie č. 137 - OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce pre rok 2018 podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie za :7, proti: 0, zdržal sa 0, neprít: 0
Návrh úpravy rozpočtu tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.
K bodu číslo 8 :

Prerokovanie pošty

Materská škola predložila správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2017/2018.
Poslancom bol predložený zoznam detí v materskej škole aj zoznam neprijatých detí.
Z občanov obce sme neumiestnili z kapacitných dôvodov jedno dieťa.
OZ berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a informácie o MŠ.
Poslanci OZ boli oboznámení so žiadosťou, ktorá bola doručená 10.septembra 2018 od
Stanislav Ňakat, Ing. Mária Ňakat Spišáková, Kokošovce 264, Bc. Rastislav Spratek,
Bc. Alena Sprateková, Kokošovce 266.
Obsahom žiadosti bola obava o zaplavenie ich pozemkov vodou a dôvody zmeny
projektov cesty Štreka.
Úroveň novej cesty v tejto oblasti je nižšie ako bola pôvodná provizórna cesta, takže
záplavy z dôvodu budovania novej cesty nehrozia. Dôvody zmeny projektu cesty Štreka
boli vysvetlené v predošlej zápisnici z mimoriadneho zasadnutie OZ.
Žiadosť Mgr. Magdalény Valičkovej o bezodkladnú nápravu stavu spôsobeného
výstavbou cykloželezničky Prešov-Zlatá Baňa sme vyhodnotili ako neopodstatnenú.
Považovať teleso bývalej Pionierskej železnice za svoj vjazd na pozemok je
neopodstatnené. Investor stavby, zhotoviteľ stavby ani obec vjazdy na súkromné
pozemky budovať nebude. Za poškodenie oplotenia a úpravu svahu zodpovedá
zhotoviteľ stavby, ktorý v týchto prípadoch urobí nápravu. Plocha svahu za oplotením je
menšia o 50% ako bola pred výstavbou.
Žiadosti o bezpečný vjazd na pozemky p. Oravec, p. Olejár budú riešené súčasne
s výstavbou pred ich pozemkom.
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Návrh DHZ na udelenie odmeny predložil veliteľ Mgr. Skička.
-uznesenie č. 138 - OZ schvaľuje odmeny členom DHZ Pavel Markuš, Peter
Ličák, Marek Pustý, Miroslav Skička, Ondrej Záleha po 50 eur plus odvody, za
činnosť nad rámec DHZ v prospech neziskovej organizácie Čavargy pri
revitalizácii okolia vodnej nádrže Kokošovce (Sigord).
Hlasovanie za :5, proti: 0, zdržal sa 2, neprít: 0
K bodu číslo 9 :

Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne

- Ing. Glankovič, poškodené žľabovky na ulici od č.d. 156 po č.d. 175, upraviť chodník
pred lávkou za KD,
- o slovo požiadala verejnosť p. Valíček, p. Höger, p. Ivanecký, p. Olejár, p. Repak,
poslanci v zmysle rokovacieho poriadku im vystúpenie schválili
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 0
- pán Valíček poukázal na problém vjazdu na pozemok svojej manželky. Obecný úrad
mu zaslal stavebné povolenie a priečny profil stavby cyklotrasy v tomto úseku. Bol
informovaný o možnosti pripomienok v územnom a stavebnom konaní. Výhovorka
o jeho neznalosti v odbore stavebníctvo ho neospravedlňuje.
- o rovnakej problematike diskutoval aj pán Ivanecký Anton Kokošovce 56. Obidvaja boli
upozornení, že dodnes neuhradili pripojovací poplatok, ktorý obec uhradila
Východoslovenskej distribučnej spoločnosti za odberné miesta pripravené pre ich
parcely. V dobe keď sme im zaslali faktúry nemali záujem tento poplatok uhradiť z toho
dôvodu, že tam možno nikto nebude stavať rodinný dom.
- p. Höger poukázal na to, že v hasičskej zbrojnici po rekonštrukcii nemôže parkovať
auto pošty.
-p. Olejár, poukázal na možnú kolíziu cyklistu a auta vychádzajúceho z dvora
-p. Repák poukázal na to, že dažďove vody z cyklotrasy , cesty a striech rodinných
domov sú usmernené do rigolov umiestnených na súkromných pozemkoch. Rigoly je
potrebné upraviť a minimalizovať odtok týchto vôd z územia
- p. Minarik upozornil na zlý zdravotný stav nášho občana Jána Baču.
K bodu číslo 10 :

Informácie hlavnej kontrolórky obce

Hl. kontrolórka informovala poslancov o kontrolnej činnosti a to: „Kontrola na mieste
Dobrovoľný hasičský zbor“ a o kontrole Všeobecne záväzných nariadení, zameranej na
prípravu návrhu VZN zo strany poslancov.
K bodu č. 11: Záver
Keďže viac návrhov nebolo, starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.
Kokošovce 1.10.2018
Ing. Vincent Ivanecký v.r.
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
p. Bednarčák v.r.
p. Minarik v.r.

