
Obecnó zastupitel'stvo vo Svinici" 044 45 Košice-okolie

Z^PIsNICA
Zo zasadnutia OZ vo Svinici konaného dňa 14.09.2022

Pfitomní: Podťa prezenčnej listiny

Program:
1) Privítanie
2) Určenie zapisovateťa a overovatelbv ápisnice
3) §práva o činnosti obce
4) UPD obce Svinica
5) Rózne

Starosta obce privítal prítomných poslancov OZ na zasaÁnlti a oboznámil ich s plogramom.
Za nar,,rhovatel'ov boli zvolení Peter Balla a Vincent ČigžS , za overovateťov Ing. František
Hrubovčák a Siavomír Štovčík a zapisovatel'ka p. Darina Ňulasyová. V ďalšom bode starosta
obce predniesol kontrolu uzrresení. Konštatoval, že uznesenia pdjaté na predchádzajúcom
zasadnutí boli splnené.

Starosta obce informoval prítomných o činnosti obce za uplynulé obdobie. Oboznámil
so schválenlfuni a zrealizovanýni práEami počas tohto roka a taktiež s podanými žiadosťami.
V tomto roku sa dobudoval výdajník vody , ktoqf je osadený pri rómskej osade a slúži
obyvatel'om na qýdaj pitnej vody. Ďale; sa ukončila realizácia napojenia tepelrrého čerpadla pň
budove ZS, ktoru brzdilo vybudovanie elektrickej pdpojky zo strany VSD. Obec na ziiklade
schválenia poslancov OZ odkúpilo časť pozemku a hospodárskej budor.y od ťrrmy VLARO
s.r.o., ktorá bude slúžiť ako sklad pre mechanizmy obecného uradu. Ďalej informoval poslancov
o pripravenom a schválenom projekte vybudovarria závlahy na miestnom futbalovom ihrisku,
ktoré sa bude realizovať v mesiaci október, o schva]ení finančných prostriedkov na budovanie
kalalizácie v obci - časť rómska osada a híanice katastrov obcí Ďrrrkov-Svinica, o schváení
firrančných prostriedkov na rekonštrukciu miestnych komunilcícií v časti obce križovatka súp.
číslo 191-rómska osada. Ďalej informoval o podpise odovzdaní staveniska na výstavbu
detského ihriska v časti obce súpisné číslo 288.

Z ptipravených prrojektov na realizáciu boli ptezentované:
- rekonštrukcia parkoviska a MK pred OÚ
- rekonštrukcia priestorov MŠ z dóvodu zvýšenia kapacity detí
- rekonštrukcia strechy na budove ZŠ a MŠ
Ďalej starosta obce informoval pdtomných o dlhodobých problémoch pri financovaní výstavby
vodovodu v obci, ktoré je zapdčinené prebiehajúcou kontrolu z Envřonmentáheho fondu.
Starosta obce poukázal na potrebu rekonštrukcie niektor.ých úsekov miestnych komunikácií aj
po l"ýstavbe vodovodu, ktoré budú hradené z finančných prostriedkov projektu a taktiež sčasti
budú financované aj z vlastných prostriedkov /časť obce - súpisné číslo 61 , Svinický potok,
ce§ta na miestny cintorin. Ďalej informoval o pripravovanej kulturnej akcii pri pfiežitosti 750,
vltočia bitky pri Svinici, informoval o kultúmych akciách ktoré prebehli v letných mesiacoch.
Zapisovatelka MVK informovala pdtomných o zaregistrovaných kandidátoch na starostu
a poslancov obce, o mieste, čase a konaní volieb do samosprávy a samosprávnych krajov.
V róznom starosta obce predniesol návrh na zrušenie umesenia ě. 28 zo dňa7 .6.2017 z dóvodu
nevykonateťnosti. Ďalej predniesol áadosti na odlópenie parcely č. C 4/8 p. Drosča ap.



Matikovej. 
, 
Ďalej starosta obce inforrnoval o prebiehajúcom procese posudzovania zmien

a doplnkov UPD fyzickými a právnickými osobami, ktoré .je zverejnené na stránke obce.
Starosta obce informoval o podanej žiadosti p. Belušára ako zástupcu vlastníkov na prevod
parcely č. 831, ktorá slúži ako pdstupová komunikácia k pripravovanej IBV vo vlastníctve
fuzických osób /podmienka vybudovania MK zo strany obce/. Taktiež informoval o ponuke na
spo|uprácu medzi obcami Raciu Rumrrnsko a nošou obcou
V róznom vystúpi1 p. Kokinda so žiadosťou na rozšírenie existujúcej lavičky cez Svinický
potok pri súpisnom čísle 42 tak, aby bol možný prej azd aj osobným autom


