
Obecné zastupitel'stvo vo Svinici. 044 45 Košice-oko|ie

ZLPISNICA
Zo zasadnutia OZvo Svinici konaného dňa 02.02.2023

Pdtomní: Podl'a prezenčnej listiny

Program;
1) Privítanie
2) Určenie zapisovateťa a overovatefov zápisnice
3) Správa o činnosti obce za rok 2022
4) Rekonštrukcia Zš a MŠ - z{íšenie kapacity
5) Energetickák;rtza v samospráve
6) Rózne
7) Závet

Starosta obce privítal pdtomných poslancov OZ na zasadnutí a obomrimil ich s programom.
Za nayrhovateťov boli zvolení Marek Molnrár, Slavomír Štovčík, za overovateťov Ing.
František Hrubovčák, Ing. Veronika Pethó Szóke a zapisovatelka p. Darina Ňulasyová.

V ďalšom bode starosta predniesol kontrolu uzneseni. Ďalej obozrrámil pritomných poslancov
so správou o čirrrrosti obce od posledného OZ. Pollkézal na práce pri odstriánení čiemych
skládok v katastri obce, o objednaní VKK pre rómsku osadu, oboznrámii ich s projektom
miestnej komunikácie, pdvodným radom na kanalizáciu od obce Ďurkov po rómsku osadu.
Dalej starosta obce obozrrrámil prítomných s projektom na zv,,ýšenie kapacitu MŠ z terajších 17
deti ta 25 deti. Zarovei obozruámil poslancov s nutnosťou schválenia spoluúčasti obce
k uvedenému projektu vo vyške 2.333,16 €. Práce na r,,rýstavbe vodovodu sav jeseni prerušili
aj kvóli nepriaznivému počasiu. Pokračovať sa bude v jamých mesiacoch.

V róznom starosta obce predniesol žiadosti p. Ondreja Mižáka a p. Ing. Petra Mul'ara,
p. Ota Antolíka o odkupenie časti obecných parciel. Ďalej starosta obce informoval
poslancov o finančných niárastoch cien energií, ktoré v značnej miere majú dopad na rozpočet
obce. Poinformoval o pripravovaných kulíumych akciách v rokll 2023 a o problémoch
v rámci nnýšenia cien a vstupov služieb a materirálov, ktoré samospráva obstaráva. Starosta
obce predniesol správu o zmene ÚPD obce, stanovisko melioračnej správy a VSE. V diskusii
občania časti obce ,,Pod kalapom" žiadali OZ o riešenie situ.ície okolo výstavby vodovodu,
kanalizácie a osvetlenia v uvedenej časti obce, ktorá nie je riešená projekčne. P, Kokinda
predniesol náwh, na zabezpeěenie pojazdnej predajne potravín do obce. P. Alena Babčanská
vzrriesla pripomienku k organizovaniu kulturnych podujatí v rámci obce a to tak, aby sa akcie
organizovali pre všetky vekové kategórie.


