Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
Zápisnica z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Košickej Belej
konaného dňa 18. mája 2018

Prítomní:
Starosta obce: Ing. Jozef Petkač
Poslanci:
Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Ján Palko, Štefan Plichta
Neprítomní:

Imrich Tormaši, Bc. Michal Rzuhovský

Ďalší prítomní: Ing. Terézia Gregorovičová – hlavný kontrolór obce
Verejnosť: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:
1.
Otvorenie (overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť)
2.
Schválenie návrhu programu
3.
VZN obce o organizácii miestneho referenda
4.
Vyradenie majetku obce
5.
Predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – kat. územie Košická Belá
- Drábiková Dana
- Diškant Jaroslav a Diškant Anton
- Sopko Peter
6.
Zmena uznesenia k odpredaju pozemku – p. Vinicay s manželkou
7.
Zámer na odpredaj pozemkov v obci Košická Belá –
- kat. úz. Koš. Belá – POTOKY – p. Motýľ s manželkou, p. Vinicay s manželkou
- kat. úz. Koš . Hámre – KOPANINY - p. Pavlák, p. Turok, p. Čislák
- TALENG - Penzión Sivec
8.
Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky obce
9.
Odpredaj auta Peugeot
10. Diskusia
11. Záver

K bodu 1
Starosta obce privítal prítomných. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Určil overovateľov zápisnice: Ing. Jozefa Bačka, Štefana Plichtu a
zapisovateľa: Mgr. Pavla Bačka.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
a) berie na vedomie
overovateľov zápisnice: Ing. Jozefa Bačka, Štefana Plichtu,
zapisovateľa: Mgr. Pavla Bačka;
b) konštatuje,
že je uznášaniaschopné.
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Hlasovanie :
ZA
: 5 - Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Ján Palko,
Štefan Plichta
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA
: 0
K bodu 2
Starosta obce predložil na schválenie návrh programu 19. zasadnutia obecného
zastupiteľstva (ďalej len “OZ”) a požiadal poslancov o predloženie návrhov na doplnenie bodov
programu zasadnutia. Nikto z prítomných nežiadal o doplnenie bodov programu.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje program 19. zasadnutia OZ obce Košická Belá konaného dňa 18.mája 2018.
1. Otvorenie (overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť)
2. Schválenie návrhu programu
3. VZN obce o organizácii miestneho referenda
4. Vyradenie majetku obce
5. Predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – kat. územie Košická Belá
- Drábiková Dana
- Diškant Jaroslav a Diškant Anton
- Sopko Peter
6. Zmena uznesenia k odpredaju pozemku – p. Vinicay s manželkou
7. Zámer na odpredaj pozemkov v obci Košická Belá –
- kat. úz. Koš. Belá – POTOKY – p. Motýľ s manželkou, p. Vinicay s manželkou
- kat. úz. Koš . Hámre – KOPANINY - p. Pavlák, p. Turok, p. Čislák
- TALENG - Penzión Sivec
8. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky obce
9. Odpredaj auta Peugeot
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie :
ZA
: 5 - Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Ján Palko,
Štefan Plichta
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA
: 0

K bodu 3
Starosta obce oboznámil poslancov a prítomných s tým, že obec doposiaľ nemala
schválené všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda. Na základe odporúčania prokuratúry bol spracovaný návrh takéhoto VZN, ktorý bol 15 dní zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
Starosta dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Košická Belá č. 1/2018 o organizácii miestneho
referenda s účinnosťou od 06.06.2018.
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Hlasovanie :
ZA
: 5 - Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Ján Palko,
Štefan Plichta
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA
: 0
K bodu 4
Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že inventarizačná komisia vykonala fyzickú
inventarizáciu majetku obce ku dňu. 31.01.2018. Na základe toho navrhla zoznam vecí, ktoré sú
nefunkčné, opotrebované a majú nulovú zostatkovú hodnotu (príloha je súčasťou uznesenia č.
19/2018-4). Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s týmto zoznamom na pracovnom
stretnutí.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
schvaľuje vyradenie nepotrebného majetku obce podľa predloženého návrhu. Návrh je súčasťou
uznesenia.
Hlasovanie :
ZA
: 5 - Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Ján Palko,
Štefan Plichta
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA
: 0
K bodu 5
Starosta obce oboznámil poslancov a prítomných s tým, že pre p. Drábikovú Danu, p.
Diškanta Antona a Jaroslava a pre p. Sopka Petra boli schválené zámery na odpredaj pozemku už
na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
A) 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
Jaroslava Diškanta, bytom Košická Belá 151 v podiele ½ k celku
a
Antona Diškanta, bytom Košická Belá 151 v podiele ½ k celku
a to pozemok: parcelu reg. „C“ č. 487/5 , o výmere 46 m2 , zastavané plochy a nádvoria, v
obci Košická Belá, k.ú. Košická Belá, vytvorenú GP č. 13/2018, zhotoviteľom Logic Display
s.r.o, Podtatranského 9, Košice, zo dňa 07.03.2018, úradne overeným Okresným úradom Košiceokolie, katastrálny odbor, dňa 15.03.2018 pod číslom 303/2018, odčlenený diel č. 1 o výmere 46
m2 od parcely KN-E č. 1996//702 trvalý trávny porast, vedenej na LV č. 1400 vo vlastníctve obce
Košická Belá.
Odôvodnenie: Ide o časť pozemku, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť pozemku vo vlastníctve
kupujúceho a slúži ako jediný vstup k stavbe vo vlastníctve kupujúcich. Tento pozemok obec
Košická Belá nevyužíva ani neudržiava. Je pre potreby obce nadbytočný.
Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 15,- eur/m2, t.j. celkom 690,- eur. Všetky
poplatky spojené s prevodom nehnuteľností a časť výdavkov spojených so zhotovením
3

geometrického plánu hradí kupujúci. Cena platí 6 mesiacov od schválenia OZ.
B) 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
Danu Drábikovú, bytom Košická Belá 292
a to pozemok: parcelu reg. „C“ č. 487/6 , o výmere 108 m2 , zastavané plochy a nádvoria, v
obci Košická Belá, k.ú. Košická Belá, vytvorenú GP č. 13/2018, zhotoviteľom Logic Display
s.r.o, Podtatranského 9, Košice, zo dňa 07.03.2018, úradne overeným Okresným úradom Košiceokolie, katastrálny odbor, dňa 15.03.2018 pod číslom 303/2018, odčlenený diel č. 2 o výmere 53
m2 od parcely KN-E č. 1996//702 trvalý travný porast a odčlenený diel č. 3 o výmere 55 m 2 od
parcely KN-E č. 2000/700 orná pôda, vedené na LV č. 1400 vo vlastníctve obce Košická Belá.
Odôvodnenie: Ide o časť pozemku, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť pozemku vo vlastníctve
kupujúceho a slúži ako jediný vstup k stavbe vo vlastníctve kupujúcej. Tento pozemok obec
Košická Belá nevyužíva ani neudržiava. Je pre potreby obce nadbytočný.
Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 15,- eur/m2, t.j. celkom 1620,- eur. Všetky
poplatky spojené s prevodom nehnuteľností a časť výdavkov spojených so zhotovením
geometrického plánu, hradí kupujúci. Cena platí 6 mesiacov od schválenia OZ.
Hlasovanie :
ZA
: 5 - Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Ján Palko, Štefan Plichta
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA : 0
C) 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
Petra Sopka, bytom Košická Belá 153
a to pozemok: parcelu reg. „C“ č. 487/7 , o výmere 97 m2 , zastavané plochy a nádvoria, v
obci Košická Belá, k.ú. Košická Belá, vytvorenú GP č. 13/2018, zhotoviteľom Logic Display
s.r.o, Podtatranského 9, Košice, zo dňa 07.03.2018, úradne overeným Okresným úradom Košiceokolie, katastrálny odbor, dňa 15.03.2018 pod číslom 303/2018, odčlenený diel č. 4 o výmere 97
m2 od parcely KN-E č. 2000/700 trvalý travný porast , vedených na LV č. 1400 vo vlastníctve
obce Košická Belá.
Odôvodnenie: Ide o časť pozemku, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť pozemku vo vlastníctve
kupujúceho a slúži ako jediný vstup k stavbe vo vlastníctve kupujúceho. Tento pozemok obec
Košická Belá nevyužíva ani neudržiava. Je pre potreby obce nadbytočný.
Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 15,- eur/m2, t.j. celkom 1455,- eur. Všetky
poplatky spojené s prevodom nehnuteľností a časť výdavkov spojených so zhotovením
geometrického plánu, hradí kupujúci. Cena platí 6 mesiacov od schválenia OZ.
Hlasovanie :
ZA
: 5 - Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Ján Palko, Štefan Plichta
4

PROTI

: 0

ZDRŽAL SA : 0

K bodu 6
Starosta obce vysvetlil prítomným, že 15. 12. 2017 bol uznesením OZ č. 17/2017-7B
schválený predaj pozemku pre p. Vladimíra Vinicaya. V tomto uznesení však nebola uvedená jeho
manželka p. Mariana Vinicayová. Pre zápis do katastra nehnuteľností je potrebné toto uznesenie
zrušiť a prijať nové uznesenie na odpredaj majetku.
Starosta obce dal schváliť návrh zástupcu starostu na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá:
A) r u š í uznesenie č. 17/2017-7B zo dňa 15.12.2017.
Hlasovanie:
ZA
: 5- Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Ján Palko, Štefan Plichta
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA : 0
B) schvaľuje predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimíra
Vinicaya a manželku Marianu Vinicayovú, obidvaja bytom Čárskeho 4, Košice v
súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obce v znení neskorších
predpisov a to pozemok:
parcelu KN-C č. 813/47 o výmere 136 m2, ostatné plochy, k.ú. Košická Belá, vytvorenú GP č.
9/2017, zhotoviteľom HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o., Moyzesova 46, Košice, zo dňa
13.03.2017, úradne overený Okresným úradom Košice-okolie dňa 30.03.2017 pod číslom
324/2017, odčlenenú od parcely KN-C č. 813/1 ostatné plochy, vedenej na LV č. 732 vo
vlastníctve obce Košická Belá, katastrálne územie Košická Belá.
Odôvodnenie:
Ide o pozemok v chatovej osade, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
so stavbou. Predmetná parcela je okolo chaty kupujúceho, slúži ako prístup k stavbe. Kupujúci
túto časť udržiava. Obec nemá prostriedky, aby udržiavala daný pozemok. V danej časti nie je
možnosť výstavby ďalšej chaty. Z uvedeného dôvodu je parcela pre potreby obce nadbytočná.
Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 15,- eur/m2 , t.j. celkom 2.040,- eur a všetky
poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Cena platí 6 mesiacov od schválenia
OZ.
Hlasovanie :
ZA
: 5 - Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Ján Palko,
Štefan Plichta
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA
: 0

K bodu 7
Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že o odkúpenie pozemkov požiadali vlastníci
chát v kat. území Košická Belá – lokalita Potoky – p. Motýľ s manželkou, p. Vinicay
s manželkou; v kat. území Košické Hámre – lokalita KOPANINY - p. Pavlák, p. Turok, p.
Čislák; v lokalite TALENG - Penzión Sivec. Majetková komisia urobila obhliadku na tvare
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miesta. Zistila, že dané pozemky sú okolo chát žiadateľov, ktorí ich využívajú a udržiavajú ich.
Z toho dôvodu odporučila odpredať dané pozemky žiadateľom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Vzhľadom k tomu, že sa dané pozemky budú predávať z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, je potrebné najprv schváliť zámer.
Starosta obce dal schváliť návrh zástupcu starostu na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá:
A) schvaľuje zámer na odpredaj 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. Petra Čisláka a manželku Vieru Čislákovú, obaja bytom Kurská 22,
Košice; a to pozemok: diel č.2 o výmere 71 m2 , zastavané plochy a nádvoria, v obci
Košická Belá, k.ú. Košické Hámre, vytvorený GP č. 8/2018, zhotoviteľom Logic Display s.r.o,
Podtatranského 9, Košice, zo dňa 20.03.2018, odčlenený od parcely KN-C č. 16/1 vedenej na
LV č. 37 vo vlastníctve obce Košická Belá.
Odôvodnenie:
Ide o pozemok v chatovej osade, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou. Predmetná parcela je okolo chaty kupujúceho, slúži ako prístup
k stavbe. Kupujúci túto časť udržiava. Obec nemá prostriedky, aby udržiavala daný pozemok. V
danej časti nie je možnosť výstavby ďalšej chaty. Z uvedeného dôvodu je parcela pre potreby
obce nadbytočná.
Hlasovanie :
ZA
: 5 - Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Ján Palko,
Štefan Plichta
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA
: 0
B) schvaľuje zámer na odpredaj 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. Petra Pavláka, obaja bytom Trieda SNP 78, Košice ; a to pozemok:
parcelu KN-C č. 16/64 o výmere 66 m2 , zastavané plochy a nádvoria, v obci Košická
Belá, k.ú. Košické Hámre, vytvorený GP č. 12/2018, zhotoviteľom ADOREAL s.r.o, Pod
vinohradmi 1231/1, Mojmírovce, zo dňa 14.05.2018, odčlenený od parcely KN-C č. 16/1
vedenej na LV č. 37 vo vlastníctve obce Košická Belá.
Odôvodnenie:
Ide o pozemok v chatovej osade, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou. Predmetná parcela je pri chate kupujúceho a slúži ako jediný
prístup k stavbe. Kupujúci túto časť udržiava. Obec nemá prostriedky, aby udržiavala daný
pozemok. V danej časti nie je možnosť výstavby ďalšej chaty. Z uvedeného dôvodu je parcela
pre potreby obce nadbytočná.
Hlasovanie :
ZA
: 5 - Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Ján Palko,
Štefan Plichta
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA
: 0
C) schvaľuje zámer na odpredaj 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 Igora Turoka a manž. Lenku Turokovú, obaja bytom Lidické námestie
7, Košice; a to pozemok: parcelu reg. „C“ č. 16/65 , o výmere 32 m2 , zastavané plochy
a nádvoria, v obci Košická Belá, k.ú. Košické Hámre, vytvorený GP č. 12/2018,
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zhotoviteľom ADOREAL s.r.o, Pod vinohradmi 1231/1, Mojmírovce, zo dňa 14.05.2018,
odčlenený od parcely KN-C č. 16/1 vedenej na LV č. 37 vo vlastníctve obce Košická Belá.
Odôvodnenie: Ide o pozemok v chatovej osade, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou. Predmetná parcela je pri chate kupujúceho. Kupujúci túto časť
udržiava. Obec nemá prostriedky, aby udržiavala daný pozemok. V danej časti nie je možnosť
výstavby ďalšej chaty. Z uvedeného dôvodu je parcela pre potreby obce nadbytočná.
Hlasovanie :
ZA
: 5 - Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Ján Palko,
Štefan Plichta
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA
: 0
D) schvaľuje zámer na odpredaj 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 Mariána Motýľa a manž. Máriu Motýľovú, obaja bytom Krupskej 36,
Košice a to pozemok: diel č.2 o výmere 500 m2 , odčlenený od parcely KN-C č. 860/1
ostatné plochy, vedenom na LV č. 1400 vo vlastníctve obce Košická Belá, v obci
Košická Belá, k.ú. Košická Belá, vytvorený GP č. 80/2018, zhotoviteľom GEOTOP
Košice s.r.o., Južná trieda 82, Košice, zo dňa 19.04.2018, úradne overený OÚ Košiceokolie, katastrálnym odborom, dňa 02.05.2018 pod číslom 529/2018.
Odôvodnenie: Ide o pozemok v chatovej osade, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pozemku vo
vlastníctve kupujúceho na ktorom je chata. Slúži ako jediný vstup k stavbe vo vlastníctve
kupujúcich. Kupujúci ho udržiavajú. Tento pozemok Obec Košická Belá nevyužíva ani
neudržiava. Z uvedeného dôvodu je parcela pre potreby obce nadbytočná.
Hlasovanie :
ZA
: 4 - Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Štefan Plichta
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA: 1- Ján Palko
E) schvaľuje zámer na odpredaj 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 Vladimíra Vinicaya a manželku Marianu Vinicayovú, obaja bytom
Čárskeho 4, Košice a to pozemok: parcelu KN-C č. 813/46 o výmere 86 m2 , ostatné
plochy, k.ú. Košická Belá, vytvorenú GP č. 9/2017, zhotoviteľom HRDLIČKA –
SLOVAKIA s.r.o., Moyzesova 46, Košice, zo dňa 13.03.2017, úradne overený Okresným
úradom Košice-okolie dňa 30.03.2017 pod číslom 324/2017, odčlenenú od parcely KN-C
č. 813/1 ostatné plochy, vedenej na LV č. 732 vo vlastníctve obce Košická Belá,
katastrálne územie Košická Belá.
Odôvodnenie: Ide o pozemok v chatovej osade, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou. Predmetná parcela je pri chate kupujúceho. Kupujúci túto časť
udržiava. Obec nemá prostriedky, aby udržiavala daný pozemok. V danej časti nie je možnosť
výstavby ďalšej chaty. Z uvedeného dôvodu je parcela pre potreby obce nadbytočná.
Hlasovanie :
ZA
: 5 - Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Ján Palko,
Štefan Plichta
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PROTI

: 0

ZDRŽAL SA

: 0

F) neschvaľuje predaj pozemku a to parcely KN-C č. 110/11 o výmere 149 m2 , v obci
Košická Belá, kat. územie Košické Hámre, zapísanej na LV č.37 vo vlastníctve obce
Košická Belá, pre žiadateľa: PENZIÓN SIVEC s.r.o.
Odôvodnenie:
Na danom pozemku je miestna komunikácia a tiež časť slúži ako prístupová
cesta k chatám v tejto lokalite.
Hlasovanie :
ZA
: 5- Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Ján Palko, Štefan Plichta
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA : 0
K bodu 8
Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Gregorovičovej, ktorá prečítala
správu o kontrolnej činnosti za obdobie od poslednej kontroly. Taktiež predložila obecnému
zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti na rok 2018.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
A) berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti obce hlavnej kontrolórky obce - bez pripomienok;
B) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2018.
Hlasovanie :
ZA
: 5 - Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Ján Palko,
Štefan Plichta
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA
: 0
K bodu 9
Starosta obce oboznámil prítomných, že obecné auto značky Peugeot je už vyše roka
mimo prevádzky pre zlý technický stav. Oprava tohto auta by bola finančne náročná, preto bolo
zakúpené nové auto pre potreby obce. Nakoľko sa teda auto nevyužíva a je nepojazdné, poslanci
navrhli odpredať toto auto.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá schvaľuje odpredaj auta značky Peugeot v hodnote
400,- eur.
Hlasovanie :
ZA
: 5 - Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel, Ján Palko,
Štefan Plichta
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA
: 0
K bodu 10
Starosta obce vyzval prítomných, aby sa zapojili do diskusie.
p. Margita Drabíková – položila otázku ohľadom ceny pozemkov, ktorá bola stanovená OZ na
15,- eur/m2 pre občanov obce. Táto cena je vraj neprimeraná a v minulosti sa pohybovala
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v rozmedzí 5- 10 eur/m2.
Odpovedal zástupca starostu Ing. Bačko: OZ určuje ceny pozemkov individuálne, na základe
obhliadky. Taktiež poukázal na to, že obec kupuje potrebné pozemky od občanov v cene 15-20
eur/m2, preto bola zvýšená aj cena pri odpredajoch pozemkov.
p. Margita Drabíková – uviedla, že kanál popri ceste na „stredný Briežok“ nie je vyčistený,
zapácha. Ďalej sa opýtala, prečo obec nerieši výstavbu kanalizácie.
Odpovedal zástupca starostu Ing. Bačko: Obec nemôže za tento stav; občania bývajúci v tejto
časti ho opakovane znečisťujú.
Starosta obce: Už dlhší čas prebiehajú rokovania s Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou o možnostiach výstavby kanalizácie v našej obci. V súčasnosti VVS, a.s.
spracováva projektovú dokumentáciu k výstavbe nového vodovodu v obci a súčasne s tým
rokujeme aj o kanalizácii.
p. Ďurica Juraj: položil otázku, na základe čoho sú písané zápisnice zo zasadnutí OZ. Chýbajú
v nich vraj konkrétne mená a riešenia. Taktiež nie sú zverejnené správy kontrolórky obce.
Odpovedal starosta obce: Zápisnice sú písané určeným zapisovateľom na základe jeho písomných
poznámok a taktiež na základe zvukovej nahrávky. Obsahujú všetky potrebné náležitosti a sú
overené dvoma overovateľmi. Následne sú zverejnené na webovej stránke obce. V najbližších
dňoch budú zverejnené aj správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na webovej
stránke obce.
p. Ďurica Juraj: pýtal sa, kedy obec bude kosiť priestranstvá v obci popri miestnych
komunikáciách. Taktiež sa pýtal, kedy bolo prijaté uznesenie, že každý si má pokosiť pred svojím
domom sám.
Odpovedal starosta obce: Kosenie obce zabezpečujeme vo vlastnej réžii. Nakoľko tieto možnosti
sú obmedzené, sú určené priority, na základe ktorých kosenie postupuje (areál základnej školy,
materskej školy, cintorín, centrum obce, ...). Prvá kosba obce bude ukončená približne do konca
júna. Žiadne uznesenie ohľadom kosenia v obci nebolo zatiaľ schválené.
p. Ďurica Juraj: sťažoval sa, že že z cesty mu steká dažďová voda a špina do dvora od suseda
Farkaša.
Odpovedal zástupca starostu p. Bačko: Je potrebné napísať písomnú sťažnosť a následne bude
situácia riešená.
p. Vladimír Grega: položil otázku, čo sa bude nachádzať na priestranstve pod kostolom.
Odpovedal starosta obce: V súčasnosti dokončujeme úpravu tejto plochy, najprv bude dokončený
múr, oplotenie, následne bude prebiehať rekonštrukcia cesty popri tejto ploche. V budúcnosti
plánujeme na tejto ploche vybudovať multifunkčný areál pre deti aj dospelých s oddychovou
zónou, prvkami pre deti a pod. Je to veľká investícia, preto je potrebné ju premyslieť a poradiť sa
aj s architektom. Okrem tohto zámeru v súčasnosti intenzívne pripravujeme aj výstavbu
multifunkčného ihriska v areáli základnej školy, ktoré bude vybudované tohto roku.
p. Ján Palko ml. : položil otázku ohľadom multifunkčného ihriska- aké bude mať rozmery, na aké
športy bude pripravené.
Odpovedal starosta obce: V súčasnosti prebiehajú rokovania, nakoľko existuje viacero možností.
Poslanci OZ vykonali aj obhliadku viacerých existujúcich ihrísk, v najbližšej dobe bude
rozhodnuté.
p. Gabriel Daniel: vhodnejšie by bolo, ak by na ľadovú plochu a hokej slúžilo iné ihrisko a nie
plánované multifunkčné ihrisko.
p. Ďurica Juraj: informoval sa, prečo obec nežiada o predĺženie linky MHD č. 14 z Jahodnej až do
obce.
Odpovedal starosta obce: Od minulého roka boli prispôsobené a upravené časy autobusových
liniek spoločnosti Eurobus. Tieto spoje postačujú, majú približne rovnaké časy odchodov ako
linka MHD č. 14 a nie sú príliš vyťažené.
p. Drabíková Margita: položila otázku ohľadom budovy pošty, jej nevyhovujúcemu stavu; prečo
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nepresunieme prevádzku do budovy pri obecnom úrade.
Odpovedal starosta obce: Situácia s umiestnením pošty bola riešená v minulých rokoch. Vedeniu
Slovenskej pošty boli ponúknuté priestory pri obecnom úrade, avšak doteraz neprejavili záujem.
Preto obec ďalej nepokračuje v konaní, nakoľko urobila maximum pre riešenie tejto situácie.
K bodu 11
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal: Mgr. Pavol Bačko
Overovatelia zápisnice:
Ing. Jozef Bačko
Štefan Plichta
Ing. Jozef Petkač
starosta obce
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