ZÁPISNICA
z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Košická Polianka zo dňa 18.11.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie.
3. Kontrola plnenia uznesení a správa o činnosti starostky obce od 17.09.2015 do
18.11.2015.
4. Prerokovanie a schválenie návrhu Smernice č. 02/november 2015 o postupe zadávania
zákaziek podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pri výbere dodávateľov v podmienkach verejného obstarávania
obce Košická Polianka.
5. Prerokovanie a schválenie návrhu vyhlásenia verejnej súťaže na prenájom nebytových
priestorov v budove obecného úradu.
6. Prerokovanie a schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného úradu.
7. Rôzne.
8. Podnety občanov obce - diskusia.
9. Záver.

K bodu 1.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Petrilová, ktorá
privítala všetkých poslancov a všetkých prítomných. Konštatovala, že obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné, keďže prítomných bolo všetkých 7 poslancov.
K bodu 2.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Mgr. Karol Dzugas a Mgr. Jozef Košč.
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Mgr. Katarína Horváthová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Adriana Behúnová a Róbert Papáč.
Starostka obce konštatovala, že navrhnutí členovia do návrhovej komisie, zapisovateľka
zápisnice, ako aj overovatelia zápisnice boli zvolení, za hlasovalo všetkých 7 poslancov.
K bodu 3.
Starostka obce predniesla správu o činnosti od 17.09.2015 do 18.11.2015, ktorá tvorí prílohu
zápisnice, prebehla kontrola plnení uznesenia od posledného zasadnutia teda od 17.09.2015,
ktoré OZ vzalo na vedomie.

K bodu 4.
Poslanec Mgr. Košč vyslovil pripomienku k názvu smernice č. 02/november 2015 a navrhol
zmeniť jej názov na „smernica č. 02/2015 o postupe zadávania zákaziek“. Za schválenie
smernice hlasovalo všetkých 7 poslancov.
K bodu 5.
Starostka otvorila diskusiu k návrhu vyhlásenia verejnej súťaže na prenájom nebytových
priestorov v budove obecného úradu. Jedná sa o priestory bývalého kaderníctva o rozmere 30
m² a dve kancelárie v nadzemnom podlaží v budove KD. Starostka zároveň pripomenula, že
ak chce obec vyhlásiť verejnú súťaž, musí mať určenú vyvolávaciu cenu, pričom ten kto
ponúkne vyššiu cenu, súťaž vyhráva. Spoločne s poslancami sa zhodli na tom, že je
nevyhnutné namontovať do miestností určených na prenájom merače na elektrinu a keďže im
nie je známa cena meračov ani montáž, navrhli najprv zistiť ich cenu a až následne vyhlásiť
verejnú súťaž. O návrhu vyhlásenia verejnej súťaže dala starostka hlasovať. Za vyhlásenie
verejnej súťaže nehlasoval žiaden z poslancov. Proti vyhláseniu súťaže bolo všetkých 7
poslancov. Verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove obecného úradu
nebola vyhlásená.
K bodu 6.
Starostka vyzvala poslanca Dzugasa, aby zahájil rozpravu k tomuto bodu. Poslanec predniesol
svoj návrh ohľadom odmeňovania poslancov OZ a členov orgánov zriadených OZ. Poslanec
Košč pripomienkoval tento návrh vo viacerých bodoch. Navrhuje predovšetkým znížiť
odmenu poslancov OZ a predsedovi komisie z 10€ na 3€ a to aj zástupcovi starostky obce z
30€ na 10€. Navrhuje zúčtovať odmeny na základe týchto zásad len raz ročne a tiež aby
zásady nadobudli platnosť 1. deň po schválení OZ a účinnosť na 15. deň odo dňa schválenia
OZ.
Z pripomienok podaných poslancom Koščom prijalo OZ v čl. 3 bod 2, v čl. 4 bod 4 a v čl. 6
bod 2 v zmene, podľa ktorého bude zúčtovanie odmien vykonávané raz ročne (v decembri) za
kalendárny rok.
Ostatné pripomienky poslanca Košča neboli prijaté do návrhu zásad odmeňovania.
Starostka dala hlasovať za návrh zásad odmeňovania v znení, akom bol predložený,
pozmenený o schválené pripomienky. Za prijatie zásad hlasovali 5 poslanci, proti boli 2
poslanci (Košč, Sudzina). Zásady odmeňovania poslancov boli OZ prijaté.
K bodu 7.
Starostka dala na vedomie poslancom, že zo dňa 16.12.2010 je platné uznesenie č. 33/2010, v
ktorom vtedajšie OZ schválilo prevod vlastníctva parcely č. 44E o výmere 93 m², ktorej
vlastníkom je pán František Horváth (č.d.16) a manželka Helena Horváthová rod. Babušková,
na ktorej je zriadená miestna komunikácia. Starostka navrhuje zrušiť toto uznesenie, nakoľko
obec nemá prijaté VZN, ktoré by určovalo systém odškodňovania vlastníkov takýchto
nehnuteľností a obec ani nedisponuje finančnými prostriedkami v rozpočte na odškodnenie
vlastníkov. Za zrušenie uznesenia hlasovali 4 poslanci (Behúnová, Papáč, Sudzina,
Domonkoš). Zdržali sa 2 poslanci (Boda, Dzugas). Nehlasoval poslanec Košč. Starostka

konštatovala, že uznesenie č. 33/2010 bolo zrušené. Taktiež navrhuje nevyhovieť žiadosti p.
Horvátha (č.d.16) o prevode vlastníckeho práva. Poslanci OZ hlasovaním nevyhoveli
spomínanej žiadosti.
Starostka informovala poslancov OZ o žiadosti p. Aurela Kudiča (bytom Pribinova 1650/35
Sečovce) doručenej na OcÚ dňa 17.08.2015, v ktorej žiada o vydanie rozhodnutia na výrub
stromov a náletových drevín vedené na LV 657 ako trvalý trávnatý porast, ktorých vlastníkom
je SR v správe Slovenského pozemkového fondu. Starostka zdôraznila, že nie je v záujme
obce, aby bol les vyrúbaný a prisľúbila, že vynaloží snahu o jeho zachovanie pričom očakáva
podporu aj od poslancov. Zároveň bude žiadať za obec, aby Pozemkový úrad zmenil druh
pozemku z trvalého trávnatého porastu na les. Za prijatie uznesenia, v ktorom OZ odporúča
starostke nevyhovieť žiadosti p. Aurela Kudiča, hlasovali všetci 7 poslanci.
K bodu 8.
Obyvateľ obce pán Rafael Horváth (č.d.226) poďakoval poslancom za hlasovanie ohľadom
spomínanej žiadosti p. Kudiča a pripomenul, že časť lesa, ktorú plánuje p. Kudič vyrúbať je
"spálňou pre zvieratá", kde poľovník so zbraňou nevkročí. Podľa neho ide o nedotknuteľné
územie, kde má zver kľud. Stromy v lese navyše zachytávajú vodu a slúžia ako
protipovodňové opatrenie. Zároveň poprosil poslancov, aby maximálne bojovali o zachovanie
lesa v našej obci.
K bodu 9.
Starostka obce ukončila rokovanie zastupiteľstva o 21:10 hod., poďakovala prítomným za
účasť.
Overovatelia:

Adriana Behúnová

V Košickej Polianke 18.11.2015
Zapísala: Mgr. Katarína Horváthová

Róbert Papáč

