Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá
Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Košickej Belej
konaného dňa 22. marca 2019

Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:
Neprítomný:

Ing. Jozef Petkač
Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Bc. Michal
Rzuhovský, Štefan Plichta, Gabriel Daniel
Ondrej Kurjan

Ďalší prítomní: Ing. Terézia Gregorovičová – hlavný kontrolór obce
Verejnosť: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:
1)
2)
3)
4)
5)

Otvorenie (overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť)
Schválenie návrhu programu
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Košická Belá
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s VSD o zriadení vecného bremena
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s VVS a.s. o zriadení vecného bremena na obecných pozemkoch – rekonštrukcia vodovodu v obci
6) Predaj pozemku pre p. Andreu Herczegovú – Kopaniny
7) Zámer na odpredaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v obci pre:
Drábiková Iveta, Koľvek Michal, Ing.Vrbovský Dušan, Gáll Róbert
- v kat. úz. Malý Folkmár - Richard Kováč a Iveta Hrešková
8) Zákaz pochovávania na cintoríne v Košických Hámroch – z dôvodu duplicitného vlastníctva
9) Diskusia
10) Záver

K bodu 1
Starosta obce privítal prítomných. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Určil overovateľov zápisnice – Michala Rzuhovského a Štefana Plichtu,
zapisovateľku – Ing. Ivetu Kišidayovú
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá:
a) berie na vedomie
overovateľov zápisnice: Máriu Hudákovú a Ing. Jozefa Bačka
zapisovateľa: Ing. Ivetu Kišidayovú;
b) konštatuje,
že je uznášania schopné.
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Hlasovanie :
ZA : 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
K bodu 2
Starosta obce predložil na schválenie návrh programu 2. 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 obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá:
schvaľuje program 2. zasadnutia OZ obce Košická Belá konaného dňa 22.03.2019
1) Otvorenie (overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť)
2) Schválenie návrhu programu
3) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Košická Belá
4) Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s VSD o zriadení vecného bremena
5) Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s VVS a.s. o zriadení vecného bremena na obecných pozemkoch – rekonštrukcia vodovodu v obci
6) Predaj pozemku pre p. Andreu Herczegovú – Kopaniny
7) Zámer na odpredaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v obci pre:
Drábiková Iveta, Koľvek Michal, Ing.Vrbovský Dušan, Gáll Róbert
- v kat. úz. Malý Folkmár - Richard Kováč a Iveta Hrešková
8) Zákaz pochovávania na cintoríne v Košických Hámroch – z dôvodu duplicitného vlastníctva
9) Diskusia
10) Záver
Hlasovanie :
ZA : 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
K bodu 3
Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Gregorovičovej, ktorá
oboznámila poslancov a prítomných so správou o výsledku kontroly použitia dotácií z
rozpočtu obce Košická Belá. Podrobne sa vyjadrila ku každej organizácii, ktorá čerpá dotácie
(Správa je zverejnená na web stránke obce v záložke hlavný kontrolór obce).
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá :
berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce.
Hlasovanie :
ZA : 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
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K bodu 4
Starosta obce oboznámil prítomných a poslancov OZ s tým, že spoločnosť O2 chce
zriadiť vysielač na stožiari VN na Briežku. K vysielaču je potrebné priviesť elektrický prúd z
existujúcej trafostanice na Briežku. Trasa je navrhnutá v zemi a cez obecné parcely v
zelenom páse. Firma Privel s.r.o., ktorá zastupuje VSD, podala na obec žiadosť so Zmluvou
o uzavretí budúcej zmluvy s VSD o zriadení vecného bremena na dotknuté pozemky, ktoré
sú uvedené v zmluve.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá :
schvaľuje zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o uzavretí vecného bremena) s
Východoslovenskou distribučnou, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, zastúpenou na základe
plnomocenstva zo dňa 08.08.2017 spoločnosťou: Privel spol. s r.o., Palkovičova 4, 040 01
Košice v zastúpení Ing. Petrom Jackom.
Číslo zmluvy : 1987/4010/2018, číslo stavby 9007904, názov stavby: Košická Belá – rozšírenie NN z TS19 smer BTS, na pozemkoch vo vlastníctve obce, ktoré sú uvedené v zmluve.
Zmluva je súčasťou uznesenia.
Hlasovanie :
ZA : 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský

PROTI :

0

ZDRŽAL SA :

0

K bodu 5
Starosta obce oboznámil prítomných a poslancov OZ s tým, že VVS a.s. Košice bude
v obci rekonštruovať celé vodovodné potrubie. Keďže veľká časť potrubia je vedená cez
obecné pozemky, VVS a.s. , musí s obcou uzavrieť zmluvu o vecnom bremene na dané
pozemky, ináč by nemohlo byť vydané stavebné povolenie.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá :
schvaľuje zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s
Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Komenského 50, Košice, na stavbu
„ Košická Belá – rekonštrukcia vodovodu“, na pozemkoch vo vlastníctve obce.
Zmluva je prílohou uznesenia.
Hlasovanie :
ZA : 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský

PROTI :

0

ZDRŽAL SA :

0

K bodu 6
Starosta oboznámil prítomných, že na minulom 1. zasadnutí OZ dňa 21.12.2018, bol
schválený zámer na odpredaj pozemku pre p. Andreu Herczegovú, ktorá je vlastníčkou chaty
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a pozemku, ku ktorej žiada daný pozemok dokúpiť.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá:
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
Andreu Herczegovú, 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, 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 kupujúcej a slúži ako jediný
prístup k stavbe. Kupujúca túto časť udržiava. Obec nemá prostriedky, aby udržiavala daný
pozemok. V danej časti nie je možnosť výstavby ďalšej chaty. Z uvedeného dôvodu je pre
potreby obce nadbytočný.
Kúpna cena stanovená obecným zastupiteľstvom 15,- €/m2, t.j. celkom 990,- €. Všetky
poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Cena platí 6 mesiacov od
schválenia OZ.
Hlasovanie :
ZA : 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský

PROTI :

0

ZDRŽAL SA :

0

K bodu 7
Starosta oboznámil prítomných, že o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Košická Belá požiadala p. Iveta Drábiková, ktorá je vlastníčkou pozemku, ktorý
bezprostredne susedí s pozemkom v jej vlastníctve. Danú časť pozemku má žiadateľka
oplotenú a užíva ju. O odkúpenie pozemku v obci požiadal aj p. M. Koľvek, ktorý je
vlastníkom pozemku a časť obecného pozemku slúži ako vstup na jeho pozemok.
Ďalej starosta oboznámil prítomných, že o odkúpenie pozemku v obci požiadal aj Ing.
Vrbovský na Briežku pred záhradou, ktorá je v jeho vlastníctve a p. Róbert Gáll o pozemok
pri ceste na”Ľadoveň”.
Od advokáta Mgr. Kubáka sme obdržali list – Pokus o zmier, v ktorom advokát uvádza, že
pozemok v kat. území Malý Folkmár, na ktorom má postavenú chatu jeho klient p. Kováč,
kúpil jeho klient ešte v roku 1968 od pôvodného vlastníka. Táto kúpna zmluva však v katastri
nehnuteľností nie je zapísaná, takže pozemok prešiel na obec.
Následne sme sa s p. advokátom stretli a vysvetlili mu, že obec nemôže darovať majetoknajmä pozemky. Požiadali sme ho, aby to vysvetlil svojmu klientovi a že OZ bude
oboznámené s danou situáciou.
Starosta obce dal schváliť návrh 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 Ivetu Drábikovú, bytom Košická Belá 150, a to pozemok:
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parcelu KN-C č. 501/8 o výmere 89 m2 , zastavané plochy a nádvoria, v obci Košická Belá,
k.ú. Košická Belá, vytvorenú GP č. 13/2018, zhotoviteľom Logistic Display s.r.o.,
Podtatranského 9, Košice zo dňa 07.03.2018, úradne overeného Okresným úradom Košiceokolie, katastrálnym odborom dňa 15.03.2018 pod číslom 303/2018 , odčlenenú od parcely
KN-E č. 1995/1, vedenej na LV č. 1400 vo vlastníctve obce Košická Belá.
Odôvodnenie:
Ide o pozemok pred rodinným domom kupujúcej, ktorý slúži ako jediný
prístup k stavbe. Kupujúca túto časť udržiava. Obec nemá prostriedky, aby udržiavala daný
pozemok. Z uvedeného dôvodu je pre potreby obce nadbytočný.
Hlasovanie :
ZA : 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský

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 Michala Koľveka, bytom Košická Belá 96,a to pozemok:
parcelu KN-E č. 1995/1 o výmere 99 m2 , zastavané plochy a nádvoria, v obci Košická Belá,
k.ú. Košická Belá, vytvorenú GP č. 13/2018, zhotoviteľom Logistic Display s.r.o.,
Podtatranského 9, Košice zo dňa 07.03.2018, úradne overeného Okresným úradom Košiceokolie, katastrálnym odborom dňa 15.03.2018 pod číslom 303/2018 , odčlenenú od parcely
KN-E č. 1995/1 vedenej na LV č. 1400 vo vlastníctve obce Košická Belá.
Odôvodnenie: Ide o pozemok pred pozemkom vo vlastníctve kupujúceho. Táto parcela slúži
ako jediný prístup k danému pozemku. Kupujúci túto časť udržiava. Obec nemá prostriedky,
aby udržiavala daný pozemok. Z uvedeného dôvodu je pre potreby obce nadbytočný.
Hlasovanie :
ZA : 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský

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 do podielového vlastníctve pre:
Richarda Kováča, bytom Srbská 12, Košice v podiele 7/8 k celku a
Ivetu Hreškovú, bytom Sputnikova1, Košice v podiele 1/8 k celku
a to pozemok: parcelu KN-E č. 29 o výmere 401 m2, zastavané plochy a nádvoria, v obci
Košická Belá, k.ú. Malý Folkmár, vedenú na LV č. 30 vo vlastníctve obce Košická Belá.
Odôvodnenie:
Ide o pozemok v chatovej osade pod stavbou - chatou a okolo stavby kupujúcich. Pozemok
tvorí neoddeliteľnú súčasť so stavbou a taktiež slúži ako jediný prístup k stavbe vo vlastníctve
kupujúcich. Kupujúci ho dlhé roky udržiavajú. Tento pozemok obec Košická Belá nevyužíva
ani neudržiava. Z uvedeného dôvodu je pre potreby obce nadbytočná.
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Hlasovanie :
ZA : 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský

PROTI :

0

ZDRŽAL SA :

0

D) neschvaľuje predaj pozemku: a to časť parcely KN-E č. 2000/700 a časť parcely KNE č. 1999/700 pre Ing. Dušana Vrbovského, bytom Košická Belá 154,
z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci, nakoľko vodovodné potrubie vedie cez
daný pozemok.
Hlasovanie :
ZA : 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský

PROTI :

0

ZDRŽAL SA :

0

E) neschvaľuje predaj pozemku: a to parcelu KN-E č. 209/1 vedenú na LV 1400 vo
vlastníctve obce Košická Belá pre Róberta Gálla, bytom park Duklianskych obetí 5, Košice,
z dôvodu, že vyššie uvedený pozemok bude použitý na rozšírenie existujúcej miestnej
komunikácie, ktorá je v tejto časti úzka.
Hlasovanie :
ZA : 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský

PROTI :

0

ZDRŽAL SA :

0

K bodu 8
Starosta obce oboznámil prítomných, s tým, že obec Košická Belá má duplicitné
vlastníctvo pozemkov s pôvodnými vlastníkmi na cintoríne v Košických Hámroch. V
poslednom čase obec dostala viacero žiadostí o pochovanie na tomto cintoríne. Keďže obec
nie je výlučným vlastníkom, nechce sa dostať do sporu s duplicitnými vlastníkmi. Z tohto
dôvodu starosta obce navrhol, aby cintorín zostal ako pietne miesto a na cintoríne sa
nepochovávalo.
Starosta obce dal schváliť návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Košická Belá:
zakazuje pochovávanie na cintoríne v Košických Hámroch,
z dôvodu, že obec Košická Belá nie je výlučným vlastníkom pozemkov na cintoríne, ale iba
duplicitným vlastníkom pozemkov, vedených na liste vlastníctva č. 1098 v kat. území
Košické Hámre.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.1/2018-8
Hlasovanie :
ZA : 6 – Mária Hudáková, Ing. Jozef Bačko, Mgr. Pavol Bačko, Gabriel Daniel,
Štefan Plichta, Bc. Michal Rzuhovský

PROTI :

0

ZDRŽAL SA :

0
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K bodu 9
Starosta obce oboznámil prítomných so svojou činnosťou, činnosťou obecného
zastupiteľstva a obecného úradu za obdobie od posledného verejného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Bežná agenda: Na obecný úrad bolo doručených 75 podaní (drobné stavby, stav. povolenia,
žiadosti o kolaudáciu, udržiavacie práce, výruby stromov, žiadosti o stanoviská- od občanov
aj od úradov, žiadosti o sociálnu zabezpečenosť od občanov). Ďalej ekonomická a bežná
agenda, faktúry, účtovanie, objednávky. Prebiehala inventarizácia majetku v spolupráci s
hlavnou kontrolórkou obce a majetkovou komisiou.
Zamestnanosť v obci: V rámci programu z ÚPSVaR v Košiciach – Aktívny na trhu práce
nad 50 rokov - Opatrenie 1 a 2, obec zamestnala 3 občanov.
Kontrolná činnosť: Obec podpísala zmluvu
konsolidovaný spolu so ZŠ.

s Ing. Vaščakom o audite.

Audit bude

Spolupráca s obcami: Starosta ďalej informoval, že sa zúčastnil na 2 stretnutiach
miniregiónu Ružín. Prvé stretnutie bolo v rámci akčného plánu menej rozvinutých okresov
Košice-okolie – cez tento plán obec podáva žiadosť na opravu strechy Materskej školy, ktorá
už je v havarijnom stave. Tento stav posúdil aj statik a vyhotovil o tom posudok. Ďalej
uviedol, že sa zúčastnil na školení ohľadom nového zákona o obecnom zriadení. Ďalšie
stretnutia sa týkali výziev s obstarávateľmi, úradu práce, katastrálneho úradu a spoločného
obecného úradu Beniakovce ohľadom plnenia agendy obecného úradu.
Školstvo: ZŠ má nefunkčné, zastarané počítače. Preto obec požiadala U. S. Steel Košice o
darovanie použitých PC zostáv. Dnes bola doručená odpoveď, že počítače vedia predať za
nízku cenu.
V materskej škole vykonal kontrolu Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Záznamy,
ktoré boli v zápisnici, sa už odstránili.
Starosta obce absolvoval školenie týkajúce sa obedov zadarmo. Tento projekt pre ZŠ má
začať v septembri 2019.
Kultúra: Obec sa spolupodieľala na 10. ročníku Zimného folkórneho večera, ktorý
organizovala FS Beľanka.
Ďalej obec zorganizovala tradičné Fašiangové hody, ktoré mali pozitívnu odozvu. Pre deti
bola pripravená prvá obecná sánkovačka, ktorá mala tiež pozitívne ohlasy.
Taktiež sa obec spolupodieľala na 6. plesovej veselici, ktorú organizovala FS Pantlička.
Únia žien Slovenska so svojimi členkami mala posedenie pri príležitosti MDŽ – 8- marec, na
ktorom sa starosta zúčastnil.
Dobrovoľný hasičský zbor obce:
Obec obdržala pre hasičov dar z Ministerstva vnútra SR- vozidlo Praga V3S. V súčasnosti
vybavujeme potrebné povolenia pre jeho prevádzku, zároveň prebieha jeho rekonštrukcia.
V minulom roku obci bola poskytnutá dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, na ktorú
pripravujeme verejné obstarávanie.
Z Okresného riaditeľstva HaZZ Košice bol vyhlásený stav zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru. Náš DHZ mal od začiatku marca 9 výjazdov k požiaru trávy a porastov.
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Rekonštrukcia vodovodu v obci:
Jeden z najväčších dlhodobých projektov v obci je rekonštrukcia verejného vodovodu, ktorú
bude financovať VVS a.s., Košice. Ohľadom projektovej dokumentácie sa uskutočnili
stretnutia poslancov s riaditeľom závodu, kde boli prednesené pripomienky k projektu
rekonštrukcie vodovodu. Následne sa uskutočnilo aj druhé stretnutie s projektantom a
pracovníkmi inžinierskej činnosti.
Zároveň obec podala aj žiadosť o rozšírenie vodovodnej siete v niektorých častiach obce, kde
je plánovaná výstavba, resp. kde chýba vodovodné potrubie aj v súčasnosti.
Cesta Košická Belá – Jahodná – Košice:
Po mnohých sťažnostiach od občanov ohľadom opticko-psychologických bŕzd na ceste
Košická Belá – Jahodná – Košice sa starosta obce informoval o danej situácii. Vlastníkom
cesty je mesto Košice. Po komunikácii s primátorom mesta Košice, starosta obce sa zúčastnil
osobného stretnutia s vedúcim odboru pozemných komunikácií Ing. Cichanským, ohľadom
požiadavky o odstránenie spomaľovačov – opticko psychologických prahov. Mesto Košice
dostalo nariadenie od Krajského dopravného inšpektorátu na osadenie spomaľovačov na
komunikáciu. Mesto Košice iba vykonalo toto nariadenie. Starosta ďalej informoval, že sa
má stretnúť so starostom z Veľkého Folkmara, kde chcú dohodnúť spoločný postup ohľadom
požiadavky na odstránenie spomaľovačov.
Oddychová- multifunkčná zóna pod kostolom: V októbri sa na časti plochy urobilo detské
ihrisko v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Na ostatnú časť máme pripravené
viaceré varianty, ktoré poslanci posúdia. Poslanci spolu so starostom obce mali stretnutie s
architektom Ing. Burákom, ktorý pripraví možnosti riešenia tejto plochy.
Multifunkčné ihrisko:
V novemri 2018 bolo prevzaté multifunkčné ihrisko na v areáli ZŠ s pripomienkami.
Vzhľadom k tomu, že počasie nedovolilo uskutočniť kompletnú úpravu povrchu ihriska, táto
sa dokončí teraz na jar. Taktiež sú plánované aj ďalšie úpravy okolia ihriska (chodník, rigol).
Údržba ciest:
Obec v januári zakúpila na posyp ciest sypač za traktor. V súčasnosti prebieha oprava výtlkov
spôsobených opravami vodovodu zo strany VVS, a.s. Zvyšné výtlky poslanci posúdia
osobnou obhliadkou a navrhnú ich opravu.
Mgr. Bačko: oboznámil prítomných, že kultúrna komisia v spolupráci s poslancami a
starostom obce pripravuje 2. ročník Dňa obce, ktorý sa uskutoční dňa 29.6.2019.
p. Iveta Drábiková: upozornila, že je potrebné opraviť rigol , ktorý je na Briežku, kde býva.
Ing. Bačko – odpovedal, že poznáme stav tohto rigola. Pri obhliadke pozemkov poslanci
zistili skutkový stav a preto plánujeme jeho rekonštrukciu.
p. Drábiková: ďalej upozornila, že na ceste pred jej plotom je stĺp telekomunikácií, ktorý je
odhnitý a držia ho len káble.
Starosta obce: zašleme žiadosť o jeho opravu vlastníkovi – Slovak Telekom.
p. Palko : upozornil, že z budovy bývalej pekárne tečie dažďová voda na cestu.
Starosta : vlastník pekárne bol vyzvaný, aby vyriešil zvod dažďovej vody zo strechy a jej
odkanalizovanie na vlastný pozemok.
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p. Palko : spýtal sa, či bolo prevzaté multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ a s akými
pripomienkami.
Starosta obce : oboznámil s celou chronológiou multifunkčného ihriska v areáli ZŠ.
V roku 2017 sme podali žiadosť o dotáciu na multifunkčné ihrisko na úrad vlády. Vláda túto
dotáciu zrušila.
V roku 2018 sme opäť požiadali o dotáciu. Z úradu vlády prišla odpoveď, v ktorom vláda
neodporúča výstavbu multifunkčného ihriska v našej obci. Následne poslanci OZ schválili
výstavbu ihriska z vlastných zdrojov obce.
6.8.2018 bola zverejnená výzva na výberové konanie na výstavbu multifunkčného ihriska.
20.8.2018 sa uskutočnilo výberové konanie na túto stavbu, v ktorom bola úspešná firma
MARO s.r.o., Sučany.
Dňa 15.11.2018 firma odovzdala stavbu.
Bol zhotovený odovzdávací protokol s
pripomienkami, ktoré je povinný zhotoviteľ odstrániť na jar v tomto roku.
Naviac ak vzniknú nejaké nedostatky na multifunkčnom ihrisku, je na neho záruka 10 rokov.

K bodu 10
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

Zapísal: Ing. Iveta Kišidayová
Overovatelia zápisnice:
Bc. Michal Rzuhovský
Štefan Plichta

Ing. Jozef Petkač
starosta obce

9

