
Obecné  zastupiteľstvo  obce  Košická  Belá

Zápisnica  z  11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košickej Belej
konaného dňa 9. decembra 2016

Prítomní: Starosta obce – Ing. Jozef Petkač
                                      Poslanci :   Mgr. Pavol Bačko,  Ing. Jozef Bačko,  

                   Ján Palko, Bc. Michal Rzuhovský, Štefan  Plichta, Imrich  Tormaši
Neprítomný:                 Gabriel Daniel
Ďalší prítomní: Peter Schimara  - kontrolór obce,  Monika Hockicková a Ing. Iveta
                                      Kišidayová  – zamestnankyne obce

Verejnosť:                     viď. prezenčná listina

Program zasadania: 

1. Otvorenie ( overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť )
2. Schválenie  programu  - návrh
3. Zmena rozpočtu obce na rok 2016
4. Rozpočet obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 – návrh
5. Výročná správa za rok 2015
6. Zásady odmeňovania poslancov - návrh
7. VZN o miestnych daniach na rok 2017 – návrh
8. VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh
9. Návrh  uznesenia na uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta na cintorínoch  v obci

Košická Belá
10. Predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa  -  Ing. František Adamčík – Taleng,

Ján Hromý - Košická  Belá
11. Zámena pozemku vo vlastníctve obce s p. Tomášom Kolesárom - lokalita „Potoky“
12.Kúpa pozemkov k ihrisku na Briežku 
13. Zámer na odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Tomaško Ladislav

s manželkou Juditou,  p. Horňáková a p. Hromá - Košická Belá,  manželia Čižmárovci –
Zlatník,  p. Tomko Miroslav – Kopaniny

14.  Rôzne
15.  Diskusia 
16. Záver                                                          

K bodu 1
Starosta obce privítal prítomných. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania

schopné.  Určil  overovateľov  zápisnice –   Mgr. Pavla Bačka a Štefana Plichtu a zapisovateľku –
Ing. Ivetu Kišidayovú. 
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Starosta dal schváliť návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej 
 a,  berie na vedomie
overovateľov  zápisnice:  Mgr. Pavla Bačka a Štefana Plichtu
zapisovateľku: Ing. Ivetu Kišidayovú  
 b, konštatuje 
že je uznášania schopné.

Hlasovanie:
ZA                          :  6 -  Mgr. Pavol  Bačko, Ing.  Jozef  Bačko, Ján Palko, Štefan Plichta      
                                        Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši  
PROTI                   :  0                                      ZDRŽAL SA       :  0                  
NEPRÍTOMNÝ    :  1 -   Gabriel Daniel    

K  bodu  2
Starosta  obce  predložil  na  schválenie  návrh  programu  11.  zasadnutia obecného

zastupiteľstva ( ďalej len “OZ”) a požiadal poslancov o  predloženie návrhov na doplnenie bodov
programu zasadnutia. Nikto z prítomných   o doplnenie programu nežiadal.  

Starosta dal schváliť návrh na uznesenie:     
Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej  schvaľuje  program 11. zasadnutia OZ  obce Košická
Belá konaného dňa 9. decembra 2016.   

Hlasovanie:
ZA                          :  6 -  Mgr. Pavol  Bačko, Ing.  Jozef  Bačko, Ján Palko, Štefan Plichta      
                                        Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši  
PROTI                   :  0                                      ZDRŽAL SA       :  0                  
NEPRÍTOMNÝ    :  1 -   Gabriel Daniel

K  bodu  3
Starosta  obce  vyzval   ekonómku obce  p.  Hockickovú,  aby oboznámila  poslancov a

verejnosť s navrhovanými zmenami v rozpočte na rok 2016 (príloha  - 2. zmena rozpočtu na rok
2016).

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej schvaľuje 2. zmenu rozpočtu obce Košická Belá na rok
2016.

Hlasovanie : 
ZA                          :  6 -  Mgr. Pavol  Bačko, Ing.  Jozef  Bačko, Ján Palko, Štefan Plichta      
                                        Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši  
PROTI                   :  0                                      ZDRŽAL SA       :  0                  
NEPRÍTOMNÝ    :  1 -   Gabriel Daniel

K bodu 4
Starosta obce opäť udelil slovo pani Hockickovej, ktorá  predložila poslancom  rozpočet

na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 (príloha 2). Oboznámila prítomných, že súčasťou

2



rozpočtu  obce  je  aj  rozpočet  ZŠ  v  Košickej  Belej.  O  slovo  k  danému  bodu  požiadal  hlavný
kontrolór obce, ktorý predniesol svoje stanovisko (príloha 3) a konštatoval,  že daný rozpočet je
prebytkový a doporučil OZ predložený rozpočet schváliť .

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej schvaľuje  : 
A)  rozpočet obce Košická Belá na rok 2017  s výhľadom na roky 2018-2019 
B)  rozpočet ZŠ Košická Belá na rok 2017 
C)  berie na vedomie:  stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Košická Belá na rok
2017 a rozpočtu ZŠ Košická Belá na rok 2017.

Hlasovanie : 
ZA                          :  6 -  Mgr. Pavol  Bačko, Ing.  Jozef  Bačko, Ján Palko, Štefan Plichta,      
                                        Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši  
PROTI                   :  0                                      ZDRŽAL SA       :  0                  
NEPRÍTOMNÝ    :  1 -   Gabriel Daniel

K bodu 5

Starosta obce  vyzval  pani  Hockickovú,  ktorá  oboznámila  poslancov  a prítomných
s Konsolidovanou výročnou správou za rok 2015 (príloha 4).

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej  berie na vedomie “Konsolidovanú výročnú správu za
rok 2015”.

Hlasovanie : 
ZA                          :  6 -  Mgr. Pavol  Bačko, Ing.  Jozef  Bačko, Ján Palko, Štefan Plichta,     
                                        Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši  
PROTI                   :  0                                      ZDRŽAL SA       :  0                  
NEPRÍTOMNÝ    :  1 -   Gabriel Daniel
 

K bodu 6
Starosta  obce  oboznámil  prítomných  s  tým,  že   každé  OZ musí  mať  svoje  zásady

odmeňovania (príloha 5), preto je potrebné takéto uznesenie schváliť.

 Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie : 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje “Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v
Košickej Belej.”

Hlasovanie : 
ZA                          :  6 -  Mgr. Pavol  Bačko, Ing.  Jozef  Bačko, , Ján Palko, Štefan Plichta,      
                                        Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši  
PROTI                   :  0                                      ZDRŽAL SA       :  0                  
NEPRÍTOMNÝ    :  1 -   Gabriel Daniel
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 K bodu 7
Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že poslanci sa rozhodli zvýšiť miestne dane

za  pozemky,  stavby  a  byty.  Oboznámil  prítomných  s  výškou  daní  (príloha  VZN o  miestnych
daniach)  a taktiež doplnil, že daň do 3,-eur sa vyrubovať nebude z dôvodu poštových nákladov. 

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie : 
Obecné zastupiteľstvo v Košickej  Belej  schvaľuje  všeobecne záväzné nariadenie  obce Košická
Belá  č.  4/2016 o miestnych  daniach.  Týmto VZN sa ruší   všeobecne záväzné nariadenie  obce
Košická Belá č. 1/2014.

Hlasovanie : 
ZA                          :  6 -  Mgr. Pavol  Bačko, Ing.  Jozef  Bačko, Ján Palko, Štefan Plichta,      
                                        Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši  
PROTI                   :  0                                      ZDRŽAL SA       :  0                  
NEPRÍTOMNÝ    :  1 -   Gabriel Daniel

K bodu 8
Starosta obce oboznámil prítomných s novým VZN o poplatkoch za komunálny odpad

(príloha VZN). Miestny poplatok za komunálny odpad pre občanov sa nemení. Vo VZN sa  zmenil
poplatok  pre podnikateľov za množstvový zber a taktiež boli upresnené časti tohto VZN týkajúce
sa vrátenia a zníženia poplatku.

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie : 
Obecné zastupiteľstvo v Košickej  Belej  schvaľuje  všeobecne záväzné nariadenie  obce Košická
Belá č. 5/2016 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Týmto
VZN sa ruší  všeobecne záväzné nariadenie obce Košická Belá č. 2/2015 

Hlasovanie : 
ZA                          :  6 -  Mgr. Pavol  Bačko, Ing.  Jozef  Bačko, Ján Palko, Štefan Plichta,      
                                        Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši  
PROTI                   :  0                                      ZDRŽAL SA       :  0                  
NEPRÍTOMNÝ    :  1 -   Gabriel Daniel

K bodu 9
Starosta  obce  oboznámil  prítomných  s  tým,  že  aj  keď máme  schválený  cintorínsky

poriadok, je potrebné, aby poslanci samostatne schválili uznesenie na uzatváranie najomných zmlúv
na hrobové miesta. 

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie : 
Obecné  zastupiteľstvo  v  Košickej  Belej  schvaľuje  uzatváranie  nájomných  zmlúv  na  hrobové
miesta  na cintoríne  v obci Košická Belá v zmysle  cintorínskeho poriadku schváleného OZ dňa
26.6.2015  uznesením č. 3/2015-6

Hlasovanie : 
ZA                          :  6 -  Mgr. Pavol  Bačko, Ing.  Jozef  Bačko, Ján Palko, Štefan Plichta,      
                                        Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši  
PROTI                   :  0                                      ZDRŽAL SA       :  0                  
NEPRÍTOMNÝ    :  1 -   Gabriel Daniel
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K bodu 10

Starosta  obce  oboznámil  prítomných,  že  na  minulom  zastupiteľstve  bol  schválený  zámer  na
odpredaj  pozemkov  pre  Ing.  Františka  Adamčíka  a  Jána Hromého.  Ide o pozemky,  ktoré  obec
nevyužíva.

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie : 
a)   Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej schvaľuje  
predaj  majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.
138/1991 Z.z. o majetku obce v znení neskorších predpisov pre 
Ing.  Františka Adamčíka , bytom Jánošiková 2348/6, Košice  a to pozemok:
parcelu reg. „C“ č. 110/71 ostatné plochy , o výmere  400  m2 , v obci Košická Belá, k.ú. Košické
Hámre ,  vytvorenej  GP č.  47/2016, zhotoviteľom Martin  Svoboda geodetická  kancelária,  Južná
trieda 82,  Košice  zo dňa 02.08.2016,  úradne overeným dňa 05.08.2016 pod číslom 1077/2016,
odčlenenej od parcely KN-C č.110/18 ostatné plochy,  vedenej na LV č. 37 vo vlastníctve Obce
Košická Belá.
Odôvodnenie:      Ide o   časť pozemku,  ktorá tvorí  neoddeliteľnú súčasť pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve kupujúceho a taktiež časť slúži ako vstup na pozemok kupujúceho. Tento
pozemok obec Košická Belá  nevyužíva ani neudržiava. Je pre potreby obce nadbytočná. 
Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 15,- eur/m2, t.j. celkom 6.000,- eur  a všetky
poplatky spojené s prevodom nehnuteľností  hradí kupujúci. Cenová ponuka platí 6 mesiacov
od schválenia OZ.

Hlasovanie : 
ZA                          :  6 -  Mgr. Pavol  Bačko, Ing.  Jozef  Bačko, , Ján Palko, Štefan Plichta ,     
                                        Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši  
PROTI                   :  0                                      ZDRŽAL SA       :  0                  
NEPRÍTOMNÝ    :  1 -   Gabriel Daniel

b)  Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej schvaľuje  
predaj  majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.
138/1991 Z.z. o majetku obce v znení neskorších predpisov pre 
Jána Hromého , bytom Košická Belá č. 92  a to pozemok:
parcelu reg. „C“ č. 438/2 zastavané plochy a nádvoria , o výmere  24 m2 , v obci Košická Belá,
k.ú. Košická Belá , vytvorenej GP č. 219/2016, zhotoviteľom GEOTOP Košice, s.r.o., Južná trieda
82, Košice zo dňa 07.07.2016, úradne overeným dňa 20.07.2016 pod číslom 952/2016, odčlenenej
od parcely KN-C č. 438 zastavané plochy a nádvoria,  vedenej na LV č. 732 vo vlastníctve obce
Košická Belá.
Odôvodnenie:     Ide  o   časť  pozemku,  ktorý  tvorí  neoddeliteľnú  súčasť  pozemku  zastavaného
stavbou  vo  vlastníctve  kupujúceho  a   slúži  ako  jediný  vstup  na  pozemok  kupujúceho.  Tento
pozemok obec Košická Belá  nevyužíva ani neudržiava. Je pre potreby obce nadbytočná. 
Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 15,- eur/m2, t.j. celkom 360,- eur  a  všetky
poplatky spojené s prevodom nehnuteľností  hradí kupujúci. Cenová ponuka platí 6 mesiacov
od schválenia OZ.

Hlasovanie : 
ZA                          :  6 -  Mgr. Pavol  Bačko, Ing.  Jozef  Bačko, Ján Palko, Štefan Plichta,      
                                        Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši  
PROTI                   :  0                                      ZDRŽAL SA       :  0                  
NEPRÍTOMNÝ    :  1 -   Gabriel Daniel
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K bodu 11
Starosta  oboznámil  prítomných,  že   pri  obhliadke  pozemkov  v  chatovej  lokalite

“Potoky”  sme  zistili,  že  cez  pozemok  vo  vlastníctve  p.  Tomáša  Kolesára  prechádza  účelová
komunikácia k chatám, ktoré nemajú iný prístup. Z tohto dôvodu je potrebné zameniť pozemky v
rovnakej výmere a zabezpečiť prístup k chatám. 

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie : 
Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej schvaľuje  
zámenu pozemku   podľa  geometrickeho  plánu   č.  113/2016  zo  dňa  10.10.2016,  zhotoveného
PARCEL CONSULTING s.r.o., Čingovská 10,  Košice,  úradne overeného dňa 13.10.2016 pod
číslom 1388/2016 a to:
odčlenený  diel  č.  1  od  parcely  KN-C  č.  813/1  trvalý  trávny  porast  vo  výmere  56  m2, vo
vlastníctve obce Košická Belá, vedenej na LV č. 732,  k.ú. Košická Belá
 sa zamieňa za diely a to:
a)  odčlenený diel  č. 5 od parcely KN-C č. 813/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m2

b) odčlenený diel  č. 6 od parcely KN-C č. 813/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2

obidve vo vlastníctve Tomáša Kolesára,bytom Baštová 1, Košice,  vedené na LV č. 488, v obci
Košická Belá, k.ú. Košická Belá.
Odôvodnenie:    Cez odčlenené diely č. 5 a 6 z parcely KN-C č. 813/3 vo vlastníctve Tomáša
Kolesára, prechádza  jediná poľná prístupová cesta k chatám  na parcelách KN-C č. 827, 831 813/2
a 826, ktoré nemajú iný prístup. Z tohto dôvodu je potrebné im zabezpečiť prístup. 

Hlasovanie : 
ZA                          :  6 -  Mgr. Pavol  Bačko, Ing.  Jozef  Bačko, Ján Palko, Štefan Plichta,      
                                        Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši  
PROTI                   :  0                                      ZDRŽAL SA       :  0                  
NEPRÍTOMNÝ    :  1 -   Gabriel Daniel

K bodu 12 
Starosta  obce  oboznámil  prítomných,  že  pri  vytváraní  prípravnej  dokumentácie  k

novému územnému plánu obce Košická Belá, Slovenský pozemkový fond nesúhlasil s parkoviskom
na druhej strane cesty pod družstvom. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť pozemky na tento
účel  nad  ihriskom.  Na  minulom  zasadaní  OZ uznesením  č.10/2016-6  A  a  B  dalo  prísľub  na
odkúpenie  týchto pozemkov od vlastníkov.

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej schvaľuje  
odkúpenie pozemkov pre obec Košická Belá pod futbalovým ihriskom  v lokalite Briežok :
a)       od Ing. Emy  Lenártovej, trvale bytom: Turistická č. 1138/22, Košice  a to :
parcelu KN-E č. 2340 orná pôda o výmere 1550 m², zapísanej na LV č. 667 v k.ú. Košická Belá , 
v  obci Košická Belá za cenu 3,30 eur/m² celkom za cenu 5.115,- eur;
b)       od  Márie Rusnákovej, bytom Košická Belá č. 81 a to :
parcelu KN-E č.  2339 trvalý trávny porast  o  výmere 1600 m²  zapísanej  na LV č.  908 v k.ú.
Košická Belá , v obci Košická Belá za cenu 3,30 eur/m²  celkom za cenu 5.280,- eur.

Hlasovanie : 
ZA                          :  6 -  Mgr. Pavol  Bačko, Ing.  Jozef  Bačko, Ján Palko, Štefan Plichta,      
                                        Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši  
PROTI                   :  0                                      ZDRŽAL SA       :  0                  
NEPRÍTOMNÝ    :  1 -   Gabriel Daniel
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K bodu 13
Starosta obce oboznámil prítomných, že o odkúpenie pozemkov požiadali vlastníci chát:

Ing. Ladislav Tomaško s manželkou - chatová  lokalita “Taleng”, manželia Čižmárovci - chatová
lokalita “Zlatník”, pán Miroslav Tomko - chatová  lokalita “Kopaniny” a pani Horňáková Margita s
pani Margitou Hromou v obci Košická Belá.
Poslanci  vykonali  miestne  obhliadky.  Na  základe  nich  sa  rozhodlo,  či  je  možné  požadované
pozemky predať.

Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenia :

a)  Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej súhlasí  
so zámerom odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s § 9a ods. 8
písm. e/ zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obce v znení neskorších predpisov pre 
Ing.   Ladislava  Tomaška  s  manželkou  Juditou,  obaja  bytom  Trnavská  23,  Košice   a  to
pozemok:
parcelu reg. „C“ č. 110/72 ostatné plochy , o výmere  475  m2 , v obci Košická Belá, k.ú. Košické
Hámre ,  vytvorenej  GP č.  152/2016 zo dňa 15.11.2016, zhotoviteľom GEOkreativ  spol.  S r.o..
Školská 97/7, Malá Ida, úradne overeným dňa 23.11.2016 pod číslom 1566/2016, odčlenenej od
parcely KN-C č.110/8 ostatné plochy, vedenej na LV č. 37 vo vlastníctve obce Košická Belá.

Odôvodnenie:     Ide o   časť pozemku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve kupujúceho a taktiež časť slúži ako vstup na pozemok kupujúceho. Tento
pozemok obec  Košická Belá  nevyužíva ani neudržiava. Je pre potreby obce nadbytočná. 

Hlasovanie : 
ZA                          :  6 -  Mgr. Pavol  Bačko, Ing.  Jozef  Bačko, Ján Palko, Štefan Plichta,      
                                        Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši  
PROTI                   :  0                                      ZDRŽAL SA       :  0                  
NEPRÍTOMNÝ    :  1 -   Gabriel Daniel

b)  Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej súhlasí 
so zámerom odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s § 9a ods. 8
písm. e/ zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obce v znení neskorších predpisov pre 
Margitu Horňákovú, bytom Užhorodská 27, Košice  a Margitu Hromú, bytom Košická Belá
170  a to pozemok:
parcelu reg. „E“ č. 241/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere  28  m2 , v obci Košická Belá,
k.ú. Košická Belá, vedenej na LV  1400 vo vlastníctve obce Košická Belá.

Odôvodnenie:     Ide o pozemok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pozemku zastavaného stavbou
vo vlastníctve kupujúcich. Tento pozemok obec  Košická Belá  nevyužíva ani neudržiava vzhľadom
k tomu, že nie je k nemu žiaden prístup. Je pre potreby obce nadbytočná. 

Hlasovanie : 
ZA                          :  6 -  Mgr. Pavol  Bačko, Ing.  Jozef  Bačko, Ján Palko, Štefan Plichta,      
                                        Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši  
PROTI                   :  0                                      ZDRŽAL SA       :  0                  
NEPRÍTOMNÝ    :  1 -   Gabriel Daniel
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c)    Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej neschvaľuje 
odpredaj pozemku parcelu KN-E č. 1305/700  trvalý trávny porast  vo vlastníctve obce Košická
Belá vedený na LV č. 1400 k.ú. Košická Belá pre Daniela Čižmára, bytom Čermeľské údolie,
Košice  a Mgr. Janu Čižmárovú, bytom Košická Belá  1328.

Hlasovanie : 
ZA                          :  6 -  Mgr. Pavol  Bačko, Ing.  Jozef  Bačko, , Ján Palko, Štefan Plichta      
                                        Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši  
PROTI                   :  0                                      ZDRŽAL SA       :  0                  
NEPRÍTOMNÝ    :  1 -   Gabriel Daniel

d)  Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej neschvaľuje
predaj  časti pozemku,  podľa  zaslaného návrhu  GP č. 255/2009, odčleneného od parcely KN-C č.
16/1  o výmere 219 m2 vo vlastníctve obce Košická Belá v k.ú. Košické Hámre pre p. Miroslava
Tomka, bytom Kustrova 4, Košice.

Hlasovanie : 
ZA                          :  6 -  Mgr. Pavol  Bačko, Ing.  Jozef  Bačko, , Ján Palko, Štefan Plichta      
                                        Bc.  Michal Rzuhovský, Imrich Tormaši  
PROTI                   :  0                                      ZDRŽAL SA       :  0                  
NEPRÍTOMNÝ    :  1 -   Gabriel Daniel

K bodu 14

Starosta obce oboznámil prítomných s uzáverou mosta cez Ružín, ktorý je v havarijnom stave. O
uzávere mosta sa obec Košická Belá dozvedela len tento utorok 06.12. 2016. Podľa informácií z
krízového štábu, na ktorom sa zúčastnili aj starostovia okolitých obcí a rôzne inštitúcie a ktorý sa
konal dnes v našej obci, bude most pre všetky automobily uzavretý od utorka 13.12.2016.  Ďalej
informoval prítomných, že zástupkyňa starostu obce Opátka žiadala, aby pre občanov obce urobili
náhradnú komunikáciu   cez  “Slatviny”  pre deti,  ktoré  navštevujú základnú a materskú školu  v
Košickej  Belej  a  taktiež,  aby  sa  mohli  občania  Opátky  dostať  do  práce  v  Košiciach,  pretože
obchádzka  je  veľmi  dlhá.  Taktiež  starostovia  žiadali,  aby bol  vyhlásený  mimoriadny  stav.  Od
vyhlásenia tohto stavu bude závisieť, na aký čas bude most uzavretý. Predpokladá sa na 14 alebo 24
mesiacov. O ďalšom postupe sa dozvieme v pondelok 12.12.2016, kedy bude zaslané stanovisko z
okresného úradu. Taktiež informoval,  že autobusy budú premávať od nedele 11.12. 2016 podľa
nového  cestovného  poriadku,  ktorý  je  zverejnený  na  web stránke  obce   a  taktiež  na  všetkých
autobusových zastávkach.

K bodu 15

Do diskusie sa prihlásili občania obce, kde riešili, že dnes nebola  posypaná  cesta dole Briežkom.
Taktiež sa pýtali ohľadom chodníka na briežok, ktorý je v zlom stave . Poslanci dali prísľub, že
chodník sa bude rekonštruovať na budúci rok 2017. 
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K bodu 16

Starosta poďakoval prítomným za účasť.

Zapísal:  Ing. Iveta Kišidayová

Overovatelia zápisnice:    

Mgr. Pavol Bačko  v. r.          ….........................................

Štefan Plichta v. r.                 ….........................................                                               

       Ing. Jozef  Petkač  v. r.
                                   starosta  obce 
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