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

Z^PISNICA
Z,o zasadnutia OZvo Svinici konaného dňa 22.10,2021

Pdtomní: Podťa prezenčnej listiny

Program:
1) Privítanie
2) Určenie zapisovateťa a overovateťov zápisnice
3) PdplavaPHSRnarcky2021-2027
4) Informácia o čirrrrosti obce
5) Návrh plránovaných investičných akcií na nasledujúci kalendrárny rok
6) Rózne

Starosta obce privítal pdtomných poslancov OZ na zasaAnúj a obozniámil ich s programom.
Za navrhovatel'ov boli zvolení Peter Balla, Ing. Bartolomej Yasiť , za overovatel'ov Vincent
ÓigaS arng. František Fkubovčák a zapisovatelka p. Darina Ňulasyová. V dalšom bode
starosta obce predniesol kontrolu uznesení.

V ďalšom bode starosta obce predniesol náwh vypracovaného PHSR na roky 2021-
2027 . Ďalej oboznámil poslancov s riešením problému okolo mostíka smerom k lesu, ktoqý
pri qfdatných zrážkach spósobuje problémy a docítiňza k zaplavovaniu MK v uvedenej časti
obce. K uvedenému bolo zvolané jednanie za úéasti zístupcov Lesy SR, AGROK s.r.o.,
Povodie Homádu a Bodlry a projektarrta cestných stavieb. Za strarry projektanta bola
nawhnuki kompletruí rekonštrukcia uvedenóho priepustu za účelom zvýšenia priepustnosti
zrážkových vód. Zo strany obce bolo nawhnuté spolufirrancovanie nawhnutých prác
z dóvodu, že mostík nie vo vlastníctve obce. Zo strcíy zainteresovaných subjektov nebolo
fi nancovanie schválené.

Ďale.j informoval starosta obce o predložených žiadostiach o odlópenie parciel
v lokalite Viničný wch a o zrámere odpredaja časti parcely č, 795119, ktoru obec zakúpila
v tomto roku. Starosta obce taktiež predložil ziámer otvorenia ÚPD obce, ktorá je nutná za
účelom áodnotenia prcely č. 795119 a1093/2, ktoré obec zaloipila za účelom riešenia
bývania pre MRK občanov obce Svinica a taktiež na ziťrJaóe predložených žiadostí občanov.
V róznom lyzval poslancov na podávanie podnetov a pripomienok ku ruíwhu rozpočtu na
rok 2O22 v oblasti investičných akcií. Poslanec p. Balla predniesol návrh na pdspevok obce
na rekonštnrkciu oplotenia pozemku RKC Svinica, ďalej starosta obcs prednieso1 ziimer
výrubu drevín na miestnom cintoríne z dóvodu znaĚného napadnutia porastu, informoval
o problémoch činnosti TJ Štart Svinica ao ďalších prácach OcÚ v uvedenom období pri
ukončovaní rozpracovaných projektov ťrnancovaných zEÚ a prostredníctvom aktivačných
ptác.


