Zápisnica
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košické Oľšany
konaného dňa 16.12.2020
K bodu 1:
Prítomní: Slavomnír Horváth, starosta obce
Poslanci: Marcel Eperješi, Mgr. Beáta Horváthová, Ing. Peter Štovčik, Ing. Ján Stanislav
Pavol Pančišin, Róbert Oždáni,
Neprítomní: Roman Knap, Mgr. Eleonóra Dančová - ospravedlnení
Ďalší prítomní: Terézia Kinlovičová, hlavná kontrolórka obce
Katarína Sedláková, Mária Kmecová, zam. obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, privítal prítomných
poslancov a kontrolórku obce. Na zasadnutí bolo prítomných 7 poslancov, preto bolo
konštatované, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta predložil na rokovanie
,,Program rokovania OZ 16.12.2020, ustanovil zapisovateľku a určil overovateľov zápisnice zo
zasadnutia OZ.
K bodu 2:
Obecné zastupiteľstvo obce Košické Oľšany berie na vedomie:
a) zapisovateľ: K. Sedláková
Obecné zastupiteľstvo obce Košické Oľšany schvaľuje
b) overovateľov zápisnice: Pavol Pančišin, Ing. Ján Stanislav
Hlasovanie:
za:

7 - Marcel Eperješi, Mgr. Ing. Ján Stanislav
Ing. Peter Štovčik, Pavol Pančišin, Róbert
Oždáni, Mgr. BeátaHorváthová, Ing. Peter Nagy
proti : nikto
zdržal sa: nikto
nehlasovali: nikto
neprítomní pri hlasovaní: Roman Knap,
Mgr. Eleonóra Dančová
Obecné zastupiteľstvo obce Košické Oľšany schvaľuje program rokovania OZ dňa
16.12.2020
Starosta predložil poslancom program schôdze podľa pozvánky a navrhol doplniť do
programu 5 body
1.Kontrola plnenia uznesení
2.Vypúšťa sa bod programu Stanovisko hlavného kontrolóra obce k pracovnému
rozpočtu a nahrádza sa bodom programu Memorandum o spolupráci s mestom Košice na
príprave integrovanej územnej stratégie

3. Prejednanie žiadosti Ing. Štovčika - prevod vlastníctva časti majetku obce z dôvodu
osobitného zreteľa
4. Upozornenie prokurátora
5. Schválenie inventarizačnej komisie
Poslanci schválili doplnenie programu rokovania o vyššie.
Hlasovanie: za:

7 - Marcel Eperješi, Mgr. Beáta Horváthová,
Ing. Peter Štovčik, Pavol Pančišin, Róbert Oždáni,
Mgr. Beáta Horváthová, Ing. Ján Stanislav
proti : nikto
zdržal sa: nikto
nehlasovali: nikto
neprítomní pri hlasovaní: Roman Knap,
Mgr. Eleonóra Dančová
Program rokovania OZ bol schválený.
Schválený program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení OZ
4. Prejednanie pracovného rozpočtu na rok 2021
5. Memorandum o spolupráci s mestom Košice na príprave integrovanej územnej
stratégie
6. Správa HK obce o aktivačnej činnosti
7. Plán kontrol HK obce na 1 polrok 2021
8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
9. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a stavebný
odpad 2021
10. Prejednanie žiadosti Ing. Štovčika – prevod vlastníctva časti majetku obce z dôvodu
osobitného zreteľa
11. Príprava územného plánu obce – zmeny a doplnky
12. Upozornenie prokurátora
13. Správa o výchovno-vzdelávacom procese ZŠ Košické Oľšany na š.r. 2019-2020
14. Správa o výchovno-vzdelávacom procese MŠ Košické Oľšany na š.r. 2019-2020
15. Schválenie inventarizačnej komisie
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Prijatie uznesenia
19. Záver
Hlasovanie: za:
7 - Marcel Eperješi, Mgr. Beáta Horváthová,
Ing. Peter Štovčik, Pavol Pančišin, Róbert Oždáni,
Mgr. BeátaHorváthová, Ing. Ján Stanislav
proti : nikto
zdržal sa: nikto
nehlasovali: nikto
neprítomní pri hlasovaní: Roman Knap,
Mgr. Eleonóra Dančová
Program rokovania OZ bol schválený

Uznesenie č.40/2020
K bodu 3:
Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Košické Oľšany
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ.
Starosta obce informoval ústne poslancov o plnení uznesení z ostatného rokovania OZ zo dňa
15.10.2020
Hlasovanie:
za:
7 - Marcel Eperješi, Ing. Peter Štovčik, Pavol Pančišin, Róbert Oždáni, Mgr. Beáta
Horváthová, Ing. Ján Stanislav
proti : nikto
zdržal sa: nikto
nehlasovali: nikto
neprítomní pri hlasovaní: Roman Knap, Mgr. Eleonóra Dančová
Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č.41/2020
K bodu 4:
Prejednanie pracovného rozpočtu na rok 2021
Materiál k tomuto bodu bol poslancom zaslaný e-mailovou poštou. Návrh rozpočtu bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke obce po dobu 15 dní. Zo strany poslancov
neboli podané žiadne pripomienky. Starosta informoval poslancov, že máme prebytkový
rozpočet. Podielové dane na rok 2021 budú krátene o 9 000 € a pred schvaľovaním rozpočtu
je potrebné zapracovať zníženie príjmov a taktiež viazanie výdavkov. Starosta informoval
poslancov, že obec dostala z Ministerstva rozhodnutie o schválení dotácie na cesty
a chodníky vo výške 282 000 €. Jedná sa o cestu od rómskej osady okolo prevádzky MIX, v
smere Milk-Agro, OcÚ s ukončením pri materskej škole. Zmluva by mala byť podpísaná do
konca roka. Následne na to, by malo prebehnúť výberové konanie. Realizácia cesty termín
9/2021.
Obecné zastupiteľstvo obce Košické Oľšany v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. – písomný dokument
berie na vedomie
pracovný návrh rozpočtu na rok 2021
Hlasovanie:
za:
7 - Marcel Eperješi, Ing. Peter Štovčik, Pavol Pančišin,
Róbert Oždáni, Mgr. Beáta Horváthová, Ing. Ján
Stanislav, Ing. Peter Nagy
proti : nikto
zdržal sa: nikto
nehlasovali: nikto
neprítomní pri hlasovaní: Roman Knap, Mgr. Eleonóra Dančová

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 42/2020
K bodu 5:
Memorandum o spolupráci s mestom Košice na príprave integrovanej územnej
stratégie
Starosta informoval poslancov, že sa jedná o udržateľný funkčný mestský rozvoj mesta
Košice a priľahlého územia. Do tejto spolupráce sa zapája 30 obcí. Je to memorandum
o spolupráci s obcou, program na roky 2021 -2027. Je v ňom zahrnutá integrovaná územná
stratégia, integrované územné investície, spoločný program rozvoja obcí, sociálny
a ekonomický partneri. Je potrebné, aby toto memorandum bolo schválené OZ.
Obec sa bude zapájať do rôznych projektov a investícií, bez finančnej spoluúčasti.
Obecné zastupiteľstvo obce Košické Oľšany v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A. súhlasí
s uzatvorením Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice podľa predloženého
návrhu ( ďalej len memorandum )
B. poveruje
starostu na podpísanie memoranda s mestom Košice a susediacimi obcami, ktoré
odsúhlasili uzatvorenie memoranda
Hlasovanie:
za:

7 - Marcel Eperješi, Ing. Peter Štovčik,
Pavol Pančišin, Róbert Oždáni, Mgr. Beáta Horváthová,
Ing. Ján Stanislav, Ing. Peter Nagy
proti : nikto
zdržal sa: nikto
nehlasovali: nikto
neprítomní pri hlasovaní: Roman Knap, Mgr. Eleonóra Dančová

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 43/2020
K bodu 6:
Správa HK obce 7/2020- písomný dokument
- aktivačná činnosť
- dochádzka
- zmluvy s ÚPSVaR
Materiál k tomuto bodu bol zaslaný poslancom e-mailovou poštou. Kontrolórka obce
oboznámila poslancov z výsledkom kontroly, kde konštatovala, že aktivačný pracovníci počas
jej kontroly vykonávali práce podľa harmonogramu a cieľ zmlúv ÚPSVaR sa napĺňa
z dôvodu, že ide hlavne o občanov, ktorí potrebujú získať návyk k pracovnej činnosti.
Na návrh poslankyne Mgr. Horváthovej, žiada o prísnejšiu a dôraznejšiu kontrolu
aktivačných pracovníkov zo strany starostu aspoň raz týždenne a tiež žiada, aby na najbližšie
zasadnutie OZ Terénni sociálni pracovníci a Miestna občianska poriadková služba predložili
správu o činnosti- osobnou účasťou na OZ.
Obecné zastupiteľstvo obce Košické Oľšany v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. – písomný dokument
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce č. 7/2020 o aktivačnej činnosti – písomný dokument
Hlasovanie:
za:

7 - Marcel Eperješi, Ing. Peter Štovčik, Pavol Pančišin,
Róbert Oždáni,, Mgr. Beáta Horváthová, Ing. Ján
Stanislav, Ing. Peter Nagy
proti : nikto
zdržal sa: nikto
nehlasovali: nikto
neprítomní pri hlasovaní: Roman Knap, Mg. Eleonóra Dančová
Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č.44/2020
K bodu 7:
Plán kontrol HK obce na 1 polrok 2021 - písomný dokument
Materiál k tomuto bodu bol poslancom zaslaný e-mailovou poštou. Plán bol zverejnený na
úradnej tabuli obce. Nikto z poslancov k tomuto bodu nemal žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Košické Oľšany v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. – písomný dokument
schvaľuje
plán kontrol na I. polrok 2021
Hlasovanie:
za:

Ing. Peter Štovčik, Ing. Peter Nagy,
Mgr. Beáta Horváthová, Pavol Pančišin, Róbert Oždáni,
Ing. Ján Stanislav, Marcel Eperješi
proti : nikto
zdržal sa: nikto
nehlasovali: nikto
neprítomní pri hlasovaní: Roman Knap, Mgr. Eleonóra Dančová

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č.45/2020
K bodu 8:
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 – písomní dokument
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020

Rozpočet
2020
Bežný
rozpočet
Príjmy
Výdavky

Schválený

690 285

Po úprave
Č. 3/2020

Úprava o +,
-

719 681

684 085
687 321

Kapitálový
rozpočet
Príjmy
Výdavky
Finančné
operácie
Príjmy

203 025
398 125

365 739
589 440

189 100

209 604,93

Výdavky

+ 5 325
+ 4 788
+ 6 039
+ 20 284
+ 6 039
+ 4 788

Po úprave
Č. 4/2020

Poznámka

735 833
718 432

365 739
589 440
+ 20 284

229 889

NFP-KZ 20

0

Celkom
PRIJMY
VÝDAVKY

1 082 410
1 082 210
200

1 295 024,93
1 276 761,00
+18 263,93

1 331 461
1 307 872
+23 589

Dôvodová správa:
V rámci úpravy rozpočtu v roku 2020 došlo v časti príjmov a výdavkov
k týmto zmenám :
Bežné príjmy :
Navýšenie bežných príjmov :
Refundácia FP z MV SR pandémia Covid 19
5 325 €
Poskytnutý FP na podporu vytvárania prac. miest v rámci projektu „ Pracuj
a zmeň svoj život na 6 mesiacov ( Turták Július ) 4 788 €
Dotácia na ZŠ zo ŠR podľa prepočtu žiakov k 15.9.2020 navýšenie o 5 400 €
+ 639 = 6 039
€

Bežné výdavky:
Navýšenie bežných výdavkov na zabezpečenie samosprávnych funkcií obce
O 31 111 €, taktiež refundácia pre mzdy UPSVaR
Finančné operácie príjmy :
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytnutej obci Košické Oľšany
Od Ministerstva financií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v r. 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19
Vo výške 20 284 €
Terénna soc. práca 10,11,12,3500x3 =10 500 € - refundácia v roku 2021
UPSVaR – Pracuj a zmeň svoj život- Za 11,12/2020, 54 § = 2 838 € refundácia
V Košických Oľšanoch : 10.12.2020
Slavomír Horváth
Starosta obce

Hlasovanie:
za:

Marcel Eperješi , Ing. Peter Štovčik, Ing. Ján Stanislav,
Pavol Pančišin, Róbert Oždáni, Mgr. Beáta Horváthová,
Ing. Peter Nagy

proti :
zdržal sa: nikto
nehlasovali: nikto
neprítomní pri hlasovaní: Roman Knap, Mgr. Eleonóra Dančová
Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č.46/2020
K bodu 9: Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a stavebný
odpad 2021 – písomný dokument
Materiál k tomuto bodu bol poslancom zaslaný e-mailovou poštou . Zo strany poslancov
neboli poslané žiadne pripomienky. Poslanec Pančišin navrhol zvýšiť poplatok za odpad,
s čím poslanci nesúhlasili.
Obecné zastupiteľstvo obce Košické Oľšany v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. – písomný dokument
A. prerokovalo predložený návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny a drobný stavebný odpad na území obce Košické Oľšany
B. uznáša sa na VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
a drobný stavebný odpad na území obce Košické Oľšany s účinnosťou od 1.1.2021

Hlasovanie:
za:

Marcel Eperješi , Ing. Peter Štovčik, Ing. Ján Stanislav,
Pavol Pančišin, Róbert Oždáni, Mgr. Beáta Horváthová,
Ing. Peter Nagy

proti :
zdržal sa: nikto
nehlasovali: nikto
neprítomní pri hlasovaní: Roman Knap, Mgr. Eleonóra Dančová

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 47/2020
K bodu 10: Prejednanie žiadosti Ing. Petra Štovčika zo dňa 15.12.2020 – prevod
vlastníctva časti majetku obce parc. č. 751/3 k.u. Nižný Olčvár z dôvodu osobitného
zreteľa
Starosta informoval poslancov, že zámer vrátenia pozemku bol schválený OZ v 11/2019. Na
základe žiadosti Ing. Petra Štovčika sa na úradnej tabuli obce zverejní zámer - žiadosť o prevod
vlastníctva časti majetku obce po dobu 15 dní . Obecné zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní
OZ rozhodne o prevode majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde bude
schválená cena.
Obecné zastupiteľstvo obce Košické Oľšany podľa § 9a ods. 8 písm. b ) a e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zámer na prevod majetku obce k.ú. Nižný Olčvár parc. č. 751/3 LV 853 pre Ing. Petra
Štovčika z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zdôvodnenie:
V záujme zosúladenia skutočného stavu s právnym stavom žiadateľ dal vypracovať
geometrický plán č. 287/2019 zo dňa 21.10.2019 v zmysle ktorého bola pôvodná parcela
registra C č. 751 rozdelená na tri samostatné parcely č. 751/1, 751/2 a 751/3. Po vyhotovení
predmetného geometrického plánu zistil, že časť pôvodnej parcely č. 751 a to parcela č. 751/3
je vo vlastníctve obce.
Toto je však v hrubom rozpore s užívacím stavom, ktorý trvá pravdepodobne viac ako
150 rokov. Danú parcelu, resp. časť parcely 751 užívali so zreteľom na všetky okolnosti
dobromyseľne a nerušene už rodičia, starí rodičia a prarodičia žiadateľa. O uvedenej
dobromyseľnosti svedčí aj skutočnosť, že ani obec zjavne nemala vedomosť o nesúlade
skutočného stavu so stavom právnym a nevyzývala k náprave. Zároveň poukazuje na
skutočnosť, že parcela č. 751/3 tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami, ktoré sú vo
vlastníctve žiadateľa.
Na základe uvedeného žiada obec Košické Oľšany o prevod vlastníctva parcely č. 751/3
o výmere 153 m2, ostatná plocha, k.ú. Nižný Olčvár, obec Košické Oľšany, okres Košice –
okolie z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) a e)
zákona č. 138/1991 Zb.
Hlasovanie:
za:

6 - Mgr. Beáta Horváthová, Ing. Peter Štovčik
Pavol Pančišin, Róbert Oždáni, Ing. Ján Stanislav
Ing. Peter Nagy
proti : nikto
zdržal sa: Marcel Eperješi
nehlasovali: nikto
neprítomní pri hlasovaní: Roman Knap, Mgr. Eleonóra Dančová
Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č.48/2020
K bodu 11: Príprava územného plánu – zmeny a doplnky
Starosta informoval poslancov, že oslovil Krajský stavebný úrad ohľadom otvorenia
územného plán, kde starostovi bola prisľúbená odborná pomoc a konzultácia.
Informoval, že bude potrebné riešiť administratívu. Prípravné administratívne práce budú
stáť okolo 1 000 €. Bude potrebné urobiť výber obstarávateľa. Starosta sa informoval u firmy
Atrium, ktorá nám spracovala územný plán, že pri zmenách a doplnkoch pri otvorení
územného plánu treba počítať so sumou od 10 000 až 15 000 €. Starosta tiež informoval
poslancov, že Ministerstvo dopravy poskytuje dotáciu vo výške 80% o ktorú je potrebné
požiadať v čase od 15.1. do 28.2. 2021. Začiatkom roka 2021 by sa začala príprava otvorenia
územného plánu obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Košické Oľšany v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informácie starostu o príprave otvorenia územného plánu obce Košické Oľšany
Hlasovanie:
za:

7 - Marcel Eperješi, Ing. Peter Štovčik,
Pavol Pančišin, Róbert Oždáni,
Mgr. Beáta Horváthová, Ing. Ján Stanislav
Ing. Peter Nagy
proti : nikto
zdržal sa: nikto
nehlasovali: nikto
neprítomní pri hlasovaní: Roman Knap, Mgr. Eleonóra Dančová

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 49/2020
K bodu 12: Upozornenie prokurátora
Starosta informoval poslancov, že na obec prišlo upozornenie prokurátora ohľadom vydaného
stavebného povolenia pre MUDr. Mareka Vargu, ktoré napadla Ing. Silvia Duplinská.
Poslancom do schránok adresovala list spolu s vyjadrením prokuratúry, oznámením,
upozornením a urgenciou od Okresného úradu v predmetnej veci . Starosta vysvetlil
poslancom, čoho sa podnet týka a podal im informáciu ako postupovala obec. Zároveň
informoval, že celý spis je na riešení Krajského stavebného úradu, ktorý k uvedenému
podnetu vydá záverečné stanovisko. Prečítal vyjadrenie prokurátorky, ktorá upozornila na
porušenie §27 ods. 6, § 37 ods. 1, ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov ( ďalej len
správny poriadok ) v stavebnom konaní č. 22/19 o povolení stavby stavby ,,Rodinný dom“,
parcela č. 325/8 kat. územie Nižný Olčvár, pre stavebníka MUDR. Mareka Vargu.
Zároveň starosta s pracovníkom stavebného úradu sa proti tomuto podnetu odvolal a nesúhlasí
s ním. Tento podnet posunul na Krajský stavebný úrad ako nadriadený orgán, ktorý v tejto
veci rozhodne.
Poslanec Ing. Nagy sa informoval, že čo viedlo túto občianku k tomu, že spustila celý tento
proces. Starosta vysvetlil poslancom ako tento problém vznikol. Poslanec Ing. Štovčik žiadal
od starostu vysvetlenie ako boli dodržané lehoty a dátumy písomností, ktoré boli zaslané na
obec a ako je možné, že obec nereagovala na urgenciu. Vyjadrenie starostu – upozornenie
prokurátora došlo na obec dňa 28.9.2020. Starosta sa vyjadril, že z dôvodu pracovnej
vyťaženosti pracovníka stavebného úradu obec na tento list odpovedala dňa 10.11.2020 po
termíne 10 dní.
Podľa vyjadrenia poslanca Ing. Štovčika obec zaslala tento list mesiac a 10 dní po termíne.
Starosta oponoval, že odpoveď bola zaslaná 10 dní po termíne. Podľa registratúrneho
poriadku je obec povinná na písomnosť odpovedať do 30 dní.
Poslanec Ing. Štovčik žiadal od starostu vysvetlenie, prečo nebol doručený kompletný
spisový materiál, keď obec bola vyzvaná upozornením a následne urgenciou od Okresného
úradu . Vyjadrenie starostu – spis sa v tom čase nachádzal na Krajskej prokuratúre, po jeho
doručení ho starosta osobne zaniesol na Krajský stavebný úrad.
Obecné zastupiteľstvo obce Košické Oľšany v súlade § 29 ods. 5 a 6 zákona č. 153/2001
Z.z. o prokuratúre v platnom znení
berie na vedomie

A. upozornenie prokurátora č. Kd 235/20/8800-4 zo dňa 24.9.2020
z nasledovným vydrením:
na porušenie §27 ods. 6, § 37 ods. 1, ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a §3 ods. 1 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov ( ďalej len

správny poriadok ) v stavebnom konaní č. 22/19 o povolení stavby stavby ,,Rodinný dom“,
parcela č. 325/8 kat. územie Nižný Olčvár, pre stavebníka MUDR. Mareka Vargu.
Vzhľadom na vyššie uvedené konštatujem, že v predmetnom konaní stavebný úrad
v zlúčenom územnom a stavebnom konaní nedostatočne posúdil a vyhodnotil, či navrhované
umiestnenie stavby je v súlade s platným územný plánom obce, čím porušil § 27 ods. 6, § 37
ods. 1, ods. 2 stavebného zákona a § 3 ods. 1 správneho poriadku a preto považujem podanie
upozornenia za dôvodné.
V súlade s § 28 ods. 1 písm. g/ zákona o prokuratúre zároveň navrhujem:
-

prerokovať toto upozornenie so zamestnancami vykonávajúcimi agendu stavebného
úradu
prijať účinné opatrenia, aby sa v budúcnosti vylúčili podobné prípady porušovania
právnych noriem

B. vyjadrenie starostu obce o pohovore s povereným pracovníkovom stavebného úradu
a následne písomne stanovisko odoslané Krajskej prokuratúre Košice
Hlasovanie:
za:

7 - Marcel Eperješi, Ing. Peter Štovčik, Pavol Pančišin,
Róbert Oždáni, Mgr. Beáta Horváthová,
Ing. Ján Stanislav, Ing. Peter Nagy
proti : nikto
zdržal sa: nikto
nehlasovali: nikto
neprítomní pri hlasovaní: Roman Knap, Mgr. Eleonóra Dančová
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 50/2020
K bodu 13: Správa o výchovno-vzdelávacom procese ZŠ Košické Oľšany na š.r. 20192020
Správa bola zverejnená na stránke obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Košické Oľšany v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacom procese ZŠ Košické Oľšany na š.r. 2019-2020
Hlasovanie:
za:
7 - Marcel Eperješi, Ing. Peter Štovčik,
Pavol Pančišin, Róbert Oždáni,
Mgr. Beáta Horváthová, Ing. Ján Stanislav
Ing. Peter Nagy
proti : nikto
zdržal sa: nikto
nehlasovali: nikto
neprítomní pri hlasovaní: Roman Knap, Mgr. Eleonóra Dančová
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 51/2020
K bodu 14: Správa o výchovno-vzdelávacom procese MŠ Košické Oľšany na š.r. 20192020
Správa bola zverejnená na stránke materskej školy.
Obecné zastupiteľstvo obce Košické Oľšany v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacom procese MŠ Košické Oľšany na š.r. 2019-2020
Hlasovanie:
za:

7 - Marcel Eperješi, Ing. Peter Štovčik,
Pavol Pančišin, Róbert Oždáni,
Mgr. Beáta Horváthová, Ing. Ján Stanislav
Ing. Peter Nagy
proti : nikto
zdržal sa: nikto
nehlasovali: nikto
neprítomní pri hlasovaní: Roman Knap, Mgr. Eleonóra Dančová

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 52/2020
K bodu 15: Schválenie iventarizačnej komisie
Obecné zastupiteľstvo obce Košické Oľšany v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
inventarizačnú komisiu v zložení:
predseda: Marcel Eperješi
členovia: Katarína Sedláková, Mária Kmecová, Ing. Ján Stanislav, Terézia Kinlovičová
na návrh p. Horváthovej doplnený člen Ing. Peter Nagy

Hlasovanie:
za:

7 - Marcel Eperješi, Ing. Peter Štovčik,
Pavol Pančišin, Róbert Oždáni,
Mgr. Beáta Horváthová, Ing. Ján Stanislav
Ing. Peter Nagy
proti : nikto
zdržal sa: nikto
nehlasovali: nikto
neprítomní pri hlasovaní: Roman Knap, Mgr. Eleonóra Dančová

Uznesenie bolo prijaté.

Rôzne
-

-

-

starosta informoval poslancov, že v obci bol vykonaný bezplatný odchyt psov
z rómskej osady
( 42 psov )
parkovanie – na obec doručený podnet ohľadom parkovania vozidiel na verejnom
priestranstve – starosta informoval poslancov, že bol zaslaný občanom, ktorí parkujú
na verejnom priestranstve list – výzva, ktorú poslancom prečítal
ohľadom parkovania v obci sa týmto podnetom bude zaoberať komisia verejného
poriadku
v spolupráci s MOPS boli doručené dôchodcom darčeky – taška, kalendár a ochranné
rúška
informácia cez prázdniny bude Materská škola otvorená v dňoch 21.12. a 22.12. 2020
Poslankyňa Mgr. Horváthová na návrh OR žiada, aby cez obecný rozhlas boli
upozornení občania, ktorí majú nedoplatky na daniach a poplatkoch
Poslanec Ing. Štovčik:
žiada overovateľov zápisnice, aby si ju pred podpisom dôkladne prečítali
žiadal informáciu, či v roku 2020 bola každému vyplatená mzda alebo
dohoda o vykonaní práce, podľa jeho informácií, nebola vyplatená odmena za
obecnú knižnicu, je potrebné žiadať od pracovníčok knižnice výkaz práce a stanoviť
pravidlá za akých podmienok bude vyplácaná ich odmena
žiadal informáciu, či Obecný futbalový klub k 15.12.2020 – doručil vyúčtovanie
dotácie k 15.12.2020
na obec nebolo Obecným futbalovým klubom doručené vyúčtovanie dotácie, podľa
jeho názoru boli porušené podmienky zmluvy, kde je uvedené, že ak sa k 15.12.2020
nedoručí na obec vyúčtovanie dotácie musí byť vrátená v plnej výške na účet obce do
25.12.2020
zástupca starostu Eperješi sa informoval ohľadom vyúčtovania dotácie Obecným
futbalovým klubom za prvý polrok 2020 – vyúčtovanie bolo na obec doručené

Prijatie uznesení
Zapisovateľka Katarína Sedláková prečítala prijaté uznesenia.
K bodu 19
Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,30 h.
Zapísala: Katarína Sedláková
....................................................
Slavomír Horváth
starosta obce
Overovatelia:
Pavol Pančišin
.......................................
Ing. Ján Stanislav
......................................

