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ZÁ P I S N IC A
z rokovania dvadsiateho prvého riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.11.2018
Prítomní : podľa prezenčnej listiny.
Neprítomní: 0
Rokovanie zvolal a viedol starosta obce.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci:
p. Minarik
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1, neprít. – 2
p. Mgr. Žulová
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1, neprít. – 2
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci p. Ing. Glankovič a p. Žula.
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
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 splnená, 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. 102 – úloha splnená, výber zhotoviteľa sa uskutočnil
uznesenie č. 113 – úloha trvá, východný rigol
uznesenie č. 130 – úloha trvá, vymáhanie nedoplatkov od neplatičov
uznesenie č. 133 – úloha splnená, ako VZN č.36/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť územného plánu obce Kokošovce, ZaD č.1/2017
uznesenie č. 134 – úloha splnená, ako VZN č. 37/2018 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v obcí
Kokošovce
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-

uznesenie č. 135 – úloha trvá, výber zhotoviteľa stavby multifunkčné ihrisko pri ZŠ
uznesenie č. 136 – úloha splnená, žiadosť na environmentálny fond bola podaná na
dotáciu na 2. etapu kanalizácie v ceste Štreka
uznesenie č. 137 – úloha splnená, úprava rozpočtu obce na rok 2018
uznesenie č. 138 – úloha trvá, odmeny DHZ (neboli doložené potrebné doklady pre
vyplatenie odmeny)

Z pripomienok:
- dorovnať zámkovú dlažbu na chodníkoch, úloha trvá
- doplniť vybavenie kuchynky, úloha trvá, pre dokončenie je potrebné zakúpiť alebo
vyrobiť digestor a osadiť ho
- opraviť poškodené žľabovky, úloha trvá
- chodník pri lávke, bol opravený
- p. Valičková a p. Ivanecký 56, boli riešení v konaní štátneho stavebného dohľadu,
záver ešte nemáme
- využitie hasičskej zbrojnice pre parkovanie poštárskeho auta, požiadali sme
o stanovisko Ministerstvo vnútra SR, odpoveď sme ešte nedostali
- otázku bezpečných výjazdov sme riešili na konaní štátneho stavebného dohľadu
s hlavným investorom cyklotrasy a za účasti projektantov cyklotrasy aj cesty Štreka
- dažďové vody, upozornili sme všetkých vlastníkov rodinných domov pri ceste Štreka,
že dažďová voda z ich striech má ostať na ich pozemku. Túto skutočnosť majú uvedenú
aj vo svojom stavebnom povolení. Dažďová voda nesmie byť vyústená na cudzí
pozemok a nesmie podmáčať a poškodzovať komunikáciu.
- o p. Baču sa postarajú príbuzní
OZ berie na vedomie informácie o kontrole plnenia uznesení.
K bodu č. 3: Informácie o projektoch obce
Základná škola:
Pripravili sme verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby multifunkčného ihriska
pri základnej škole.
Cesta Štreka:
1. etapa kanalizácie bola skolaudovaná. Všetci v okolí si urobili kanalizačné
a vodovodné prípojky. Zásyp rýh však nezhutnili a firma Swietelsky dodatočne vyberala
túto zeminu a nahradila ju kamenivom. Zvýšené náklady na cestu Štreka vznikli aj
z doplnenia kameniva o 5 cm, aby nebol veľký výškový rozdiel medzi cyklotrasou
a našou cestou. Nakoľko došlo k zmene projektu cesty Štreka a to na jednosmernú, je
potrebné dopracovať výjazd na štátnu cestu. K tomu je však potrebná zmena a doplnky
k územnému plánu č.2 pre lokality:
-Medzi potokmi
-Za hospodárskym dvorom
-Ku ihrisku
-uznesenie č. 139 - OZ schvaľuje oslovenie spracovateľov územných plánov na
predloženie cenových ponúk pre zmeny a doplnky ÚP č.2 o tri lokality: Medzi
potokmi, Za hospodárskym dvorom, Ku ihrisku.
Hlasovanie za :6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít: 1
Úprava východného rigola:
Firma CMR nezareagovala na našu žiadosť o úpravu východného rigola v sume 10000,eur, preto sme túto akciu pozastavili.
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Oddychová zóna za kultúrnym domom:
V tejto akcií bude možné pokračovať po odstránení poznámky z nášho LV č.537.
Hasičská zbrojnica:
Úpravy hasičskej zbrojnice boli ukončené. Práce obec prevzala a dotáciu vyúčtujeme.
Predaj prebytočného majetku obce:
Geometrický plán, ktorý nám doručila p. Dvorščáková, aby sme na pozemok KN-C
425/7 zapísali vecné bremeno plynovej prípojky je nepoužiteľný. Plynová prípojka je na
viacerých parcelách a GP sa čiastočne zapísať nedá.
-uznesenie č. 140 - OZ schvaľuje predaj prebytočného majetku obce a to parcely
KN-C 425/7 p. Raclavskému za 800,- eur s tým, že v zmluve bude zapísané
obmedzenie využitia tohto pozemku, a to strpením plynovej prípojky p.
Dvorščákovej podľa predloženého geometrického plánu.
Hlasovanie za :6, proti: 0, zdržal sa 0, neprít: 1
-uznesenie č. 141 - OZ schvaľuje odkúpenie parciel KN-E 778/4, orná pôda
o výmere 92 m2, k.ú. Kokošovce od p. Heleny Ivankovej a parcely KN-E 778/1, orná
pôda, o výmere 93 m2, k.ú. Kokošovce od p. Marty Sedlákovej a p. Anny Oravcovej
v cene 10,- eur/m2 pre výjazd(vjazd) z jednosmernej cesty Štreka na hlavnú cestu.
Hlasovanie za :5, proti: 0, zdržal sa 1, neprít: 1
OZ berie na vedomie informácie o projektoch obce.
K bodu číslo 4 :

Návrh na schválenie rozpočtu obce pre rok 2019

Návrh rozpočtu obce bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote, hlavná kontrolórka
vo svojom stanovisku odporučila poslancom tento návrh schváliť.
-uznesenie č. 142 - OZ schvaľuje rozpočet obce pre rok 2019 bez výhrad.
Hlasovanie za :5, proti: 0, zdržal sa 1, neprít: 1
OZ berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2020-2022.
K bodu číslo 5 :

Prerokovanie pošty

Riaditeľka ZŠ Kokošovce predložila správu o výchovnovzdelávacej činnosti jej
výsledkoch a podmienkach Základnej školy v Kokošovciach za školský rok 2017-2018.
OZ berie na vedomie túto správu.
Úprava rozpočtu obce pre rok 2018:
-uznesenie č. 143 - OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce pre rok 2018 podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie za : 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít: 1
Návrh úpravy rozpočtu tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.
-uznesenie č. 144 - OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu na úhradu faktúry za opravu plynového kotla (havarijný stav) v budove
kultúrneho domu.
Hlasovanie za :6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít: 1
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-uznesenie č. 145 - OZ schvaľuje odovzdanie Mikulášskeho balíčka deťom od 1
do 10 rokov v hodnote 5, eur.
Hlasovanie za : 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít: 1
-uznesenie č. 146
- OZ schvaľuje celoročnú odmenu poslancom a hl.
kontrolórke vyjadrenú formou účasti na rokovaní OZ vo výške 70,- eur za jedno
rokovanie. Pri neúčasti na rokovaní je odmena krátená o 50 %.
Hlasovanie za : 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít: 1
K bodu číslo 6 :

Interpelácie, návrhy poslancov, rôzne

O slovo požiadala verejnosť, poslanci v zmysle rokovacieho poriadku im vystúpenie
hlasovaním schválili:
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprít.: 0
-p. Krajňáková- upozornila na chýbajúce zábradlie nad priepustom východného rigola.
Správa a údržba ciest PSK nám na základe našej žiadosti oznámila, že osadenie
zábradlia zaradí do svojho plánu na rok 2019.
-p. Horváth – poukázal na potrebu upraviť rigol vedľa cesty Štreka a zabezpečiť
prevádzku na cyklotrase tak, aby bola bezpečná
-p. Maárová – zabezpečiť bezpečnosť na cyklotrase oslovením hlavného investora
a dopravný inšpektorát, aby tam umiestnili vhodné značky tak pre cyklistov, ako aj pre
motoristov
-p. Skička- informoval, že zaslal list na dopravný inšpektorát o bezpečnostnej situácii
okolo cyklotrasy v našej obci
-p. Höger – upraviť, orezať stromy na cintoríne. Je to možné so súhlasom vlastníka
pozemku. Opraviť, sfunkčniť hydrant pred domom č. 296.
K bodu číslo 7 :

Informácie hlavnej kontrolórky obce

Hl. kontrolórka informovala poslancov , že návrh rozpočtu obce pre rok 2019 bol
zverejnený v zákonom stanovenej lehote, a vo svojom stanovisku zaslanom e-mailom
poslancom, odporučila tento návrh schváliť.
K bodu č. 8: Záver
Keďže viac návrhov nebolo, starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.
Kokošovce 6.11.2018

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

