
Obecné zastupitel'stvo vo Svinici. 044 45 Košice_okolie

Z^PISNIcA
Zo zasadnutia OZvo Svinici konaného dňa 07.05.2022

Prítomní: Podťa prezeněnej listiny

Programl
1) Privítanie
2) Určenie zapisovatel'a a overovateťov zápisnice
3) Správa o čimosti obce
4) Závereóný účet obce zarok2021
5) Rózne

Starosta obce privítal pdtomných poslancov OZ na zasadnutí a oboznámil ich s proglamom.
Za nawhovatelov boli zvolení Marta Bugošová a Ing. Bartolomej Vasiť , za overovatefov
Marek Molnár a Slavomír Štovčík a zapisovatel'ka p. Darina Ňdasyová. V ďalšom bode
staíosta obce píedniesol kontrolu uzrreseni.
V ďalšom bode p, JUDr. Juhás predniesol investičný zátnet na qfstavbu rodinných domov
parcela č, E - 87|12,871/3,87|/4,815/17, ktoré sa nachádzajú na rozhraní katastrov obcí
Bidovce-Svinica lstará cesía/. Požiadal OZ o schválenie svojho zámeru fornrou ,,,ypracovania

,,Zmien a doplnkov t tlPO", ktoré budú tvoriť samostatnú zákazku, na základe predloženej
žiadosti budúceho investora zámeru. Ďalej hlavný kontrolór obce predniesol záverečný účet
obce za rck 2021, ktory tvod pdlohu ápisnice. V ďalšom bode skrosta informoval
o pripravovanom projekte rekonštrukcie parkoviska pred budovou OcÚ, na ktoré obec móže
požiadať finančné prostriedky prostredníctvom MAS Olšava-Torysa. Ďalej stmosta obce
infotmova] pdtomných o podaných projektoch na rekonšťukciu MK v časti obce rómska
osada - križovatka kdž, o podaní áadosti na MV SR na qístavbu kanalizačného privádzača
a rómskej osady, ďalej o pretrvávajúcich problémoch financovania výstavby vodovodu zo
strany Environmentálneho fondu. V róznom predniesol fiadosti o odkupenie parciel v časti
Viničný vrch a to pre: p. Reptová a Sabatul4 Mičian, Kamenický, Kardoš, Pihulič. Ďalej
informoval poslancov o predloženej ponuke spoločnosti VLARO s.r.o. Svinica na odpťedaj
ěasti skladorlých priestorov v budove bývalého PD Svinica, ktoré má v osobnom vlastníctve.
Uvedený priestor by obec vyržívala ako skladovacie priestory a odstavrré plochy pre hnutelhý
majetok vo vlastníctve obce. Nawhovaná cena je 35 000,- € s DPH.
V diskusii zo strany poslancov boli prednesené náwhy na zosilnenie kamerového systému
v obci pri detskom ihrisku, pri multifirrrkčnom ihrisku. Ďa]ej bola zo strany občanov vznesená
pripomienka na neopnívnené užvanie verejných priestranstiev za účelom skladovania
rómych stavebných materiálov, palivového dreva a róznych iných materiálov /kriky, aával,
ktoré zrrehodnocujú tento priestor a kazia obraz obce. V ďalšom stáro§ta obce informoval
o pripravovanom dni obce dňa 02.07,2022 a dni mikroregió nu 20.08,2022.


