
Obecné zastupitel'stvo vo Svinici.044 45 Košice-okolie

ZAPISNICA
Zo zasadnutia OZ vo Svinici konaného dňa 23.7.202l

Prítomní: Podl'a prezenčnej listiny

Program:
1) Privítanie
2) Určenie zapisovateťa a overovateťov zápisnice
3) Správa o vykonanom audite obce
4) VZN o verejnom poriadku
5) Rózne

Starosta obce privítal pdtomných poslancov OZ na zasadnuti a oboznámil ich s programom.
Za nawhovatelbv boli zvolení Slavomír Štovčik a Marek Molnár, za overovatel'ov Peter Balla
a Ing. František llrubovčrik a zapisovatel'ka p. Jarmila Jakabová. V ďalšom bode starosta
obce predniesol kontrolu uznesení.

P. Jakabová oboznrámila pritomných poslancov so správou o lykonanom audite obce
za rok 2020 a tiež s protestom Krajskej prokuratúry proti VZN obce Svinica é. Il20I0
o verejnom poriadku. Poslanci OZ zrušili čl. VI., bod 1-3 a vzali na vedomie protest
prokurátora proti VZN.

V róznom starosta obce informoval poslancov o uskutoěnení lópy a prevodu pozemku
na parcele č.109312 TTP o výmere 37'71 m2 a na parcele č, 795119, TTP o qýmere 7339 m2,
k.ú. obce Svinica medzi predávajúcim ; Igor Kraěún, Grossova 8, Poprad a obcou Svinica, za
sumu: 26.000,- €. V ďalšom bode starosta informoval o problematike okolo ŠKD a defi ZŠ so
zdravotným zneťhodnením a o ďalšom fungovaní wýdajne obedov pri OÚ., Po prehodnotení
všetkých ukazovateťov, OZ podalo návrh na ďalšie pokračovanie prevádzky ŠrO
v skrátenom pracovnom čase. Taktiež uložili starostovi obce, aby poveril riaditeťa ZŠ na
zistenie záujmu rodičov o pokračovanie činnosti ŠKD. Na základe novely zákona
o posky.tovaní síavy pre deti v HN, starosta obce predniesol návrh, aby podl'a počtu detí bola
stravy vydávaná buď vjedálni VŠ lpri menšom počte detí/, alebo cez výdajňu OÚ /pri
váčšom počte detí/,

Ďalej starosta obce informoval poslancov o pozastavení čerpania finančných
prostriedkov ktoré obec dostala z Environmentalneho fondu, na základe prebiehajúceho
vládneho auditu na zmlur,y uzatvorené minuiý rok. Momentálne sú práce na výstavbe
pozastavené, Ďalej v róznom poslanci OZ prerokovali žiadosti o odkúpenie pozemkov a to
pre p. Nagyovú Valériu, parcela č. 1I/4 Petra Knapa, parcela ó. 265/18, Mariána Bolhu a Ing
Petra Vrabca, pozemky nad parcelami č. 307,306 a 302,303 a p. Miroslavy Kušnírovej,
parcela č. 643/1.
OZ súhlasilo s odpredajom pozemkov pre p, Boihu, Knapa a Vrabca za cenu l5,- €l1m2,
taktiež pre p. Nagyovú, za sulu í5,- €/1m2. Žiadosť p. Kušnírovej nebola schválená,
nakol'ko sa jedná o pozemok ktory worí hranicu Bordianskeho potoka a SVP Košice
nesírhlasil s odpredajom pozemku. Ďalje poslance oz p. vasil' upozomil na opátovné
ukladanie kameňov okolo súkomných pozemkov, ktoré ohrozujú bezpečnost' občanov
a taktiež vodiěov áut. Ďalej starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťami p. Bartolomeja



Zajaca a Vasila Jančija ozmeny využitia parciel v UPD obce Svinica, taktiež informoval
poslancov o prebiehajúcich projektoch ako je v,ýdajník pitnej vody a rea|izácia tepelných
čerpadiel v ZŠ. Oboznámil poslancov s podaným návrhom spracovanie rozšírenia
vodovodných pripojok v nových častiach obce,

Poslanec OZ p. Molnri,r upozomil na rušenie nočného kťudu na futbalovom
a multiFunkčnom ihrisku.


