
 
 

U Z N E S E N I E    
z dvadsiatehošiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kojšove 

konaného dňa 17.08. 2018 
___________________________________________________________________________ 
 
Uznesenie č. 204/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Kojšov  U R Č U J E  podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2018 až 2022 bude starosta obce 
Kojšov vykonávať funkciu v celom rozsahu (plný úväzok). 
 
Uznesenie č. 205/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Kojšov  U R Č U J E  podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2018 až 2022 bude mať obecné zastupiteľstvo 
v obci Kojšov 7 poslancov, ktorí budú zvolení v 1. volebnom obvode (volebný obvod zahŕňa celú obec Kojšov). 
 
Uznesenie č. 206/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Kojšov  S C H V A Ľ U J E  rozpočtové opatrenie č.1/2018. 
 
Uznesenie č. 207/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kojšov na svojom zasadnutí dňa 17.8.2018, oboznámilo sa so stavom riešenia 
dopravného značenia časti MK „Reka“ a so zvláštnym užívaním zberných miestnych komunikácií „Reka“ a 
„Jedlinka“. 

V tejto súvislosti vzalo na vedomie „stanovisko“ Okresného úradu  Spišská Nová Ves, odbor dopravy 
a pozemných komunikácií, zo dňa 16.7.2018, ktorým odporúča Obci Kojšov začatie nového konania vo veci 
určenia trvalého dopravného značenia, pre ktoré bude ako podklad slúžiť „projekt dopravného značenia“ 
spracovaný oprávnenou osobou, overený dopravným inžinierom a záväzným stanoviskom dopravného 
inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi, k navrhovanému dopravnému značeniu. 
 
V naväznosti na prijaté uznesenie číslo 126/2017, zo dňa 17.3.2017, Obecné zastupiteľstvo Obce Kojšov: 
 

A. B E R I E  N A  V E D O M I E  informácie podané starostom obce Ing. Antonom Bašniarom a to: 
1.  Informáciu o stave užívania zberných miestnych komunikácií „Reka“ a „Jedlínka“ a to dopravou 

nadmerne ťažkých a rozmerných predmetov (drevnou hmotou), 
2.  Informáciu o zabezpečení a realizovaní vývrtov až do podložia pod miestnymi komunikáciami 

„Reka“ a „Jedlínka“ po ich celej dĺžke (7+7 vývrtov) po určení geológom, 
3.  Informáciu o zabezpečení odborného posudku dopravného zaťaženia MK v Obci Kojšov (Reka 

a Jedlinka) vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom pre inžinierske stavby Ing. Jaroslavom 
Liptákom 

4.  Informáciu o zaslaní písomnej informácie riešenia používania MK a o prijatom uznesení číslo 
126/2017 pre Mestské lesy Košice a.s. a Pozemkové spoločenstvo Urbárska a Jakubisková spoločnosť 
Kojšov 

5.  Informáciu o zabezpečovaní štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami v zmysle 
ustanovení § 3c ods. 1 písm.d) zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

6.  Informáciu o zabezpečení rokovania s vlastníkom cesty tretej triedy III/3281 (staré značenie 
III/547014) Košickým samosprávnym krajom 

 
B. Ž I A D A   starostu obce Ing. Antona Bašniara 

1. zabezpečiť spracovanie a vypracovanie pasportizácie miestnych komunikácií – technickej evidencie 
podľa ustanovení §3d ods.10 písm. b) zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

2. zabezpečiť projekt dopravného značenia (v I. etape na MK „Reka“) 
3. požiadať Okresné riaditeľstvo, okresný dopravný inšpektorát v Spišskej Novej Vsi o záväzné 

stanovisko k projektu dopravného značenia 
4. vykonať opatrenia o určení dopravného značenia na MK „Reka“ a vydať určenie dopravného 

značenia, ktoré nie je rozhodnutím, ale má všeobecnú povahu 
5. bezodkladne poskytnúť do centrálnej evidencie určenie použitia dopravných značiek v elektronickej 

forme podľa § 3h ods.3 cestného zákona 
6. zabezpečiť dopravné značky a ich osadenie po vydaní opatrenia na určenie trvalého dopravného 

značenia na MK 
 
 



 
 
 
Uznesenie č. 208/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kojšov na svojom zasadnutí dňa 17.8.2018 oboznámilo sa so stavom využívania 
vodu zádržného zariadenia (terénnej jamy o objeme 6 tis. m3) umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla 2043/1, 
1963 registra C-KN  a parcelné čísla 614/621, 537 registra E-KN. 
Vodu zádržné zariadenie bolo vybudované v rámci druhého realizačného projektu (2.RP) „Programu 
revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR na rok 2011“, na základe uznesenia                  
Vlády SR č. 744/2010 zo dňa 27.10.2010. 
Financovanie 2.RP bolo zabezpečené v rámci schválených limitov štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole 
Úradu Vlády SR a Európskeho sociálneho fondu, spravovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR. 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kojšov po dôkladnom zvážení využitia vodu zádržného zariadenia 
rozhodlo o tom, že pre efektívnejšie využívanie vodu zádržného zariadenia (ktoré je vodnou stavbou) je potrebné 
toto zariadenie využívať ako požiarnu nádrž ako zdroj vody na hasenie požiarov v zmysle ustanovení § 15 ods. 
1 písm. e) zákona číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. 
 
     K navrhovanému využitiu vodu zádržného zariadenia je potrebné zabezpečiť nevyhnutné úkony 
a činnosti a preto prijalo za týmto účelom tieto uznesenia:  
 

A. S C H V A Ľ U J E  využitie vodu zádržného zariadenia umiestneného na pozemkoch parcelné čísla 
2043/1, 1963 registra C-KN  a parcelné čísla 614/621, 537 registra E-KN k.ú. Kojšov ako požiarnu 
nádrž ako zdroj vody na hasenie požiarov. 
 

C. Ž I A D A  starostu obce Ing. Antona Bašniara  
1. zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre dodatočné povolenie vodnej stavby vodu zádržného 
zariadenia ako požiarnu nádrž, umiestnenú na pozemkoch parcelné čísla 2043/1, 1963 registra C-KN  
a parcelné čísla 611/621, 537 registra E-KN katastrálne územie Kojšov 
2. zabezpečiť potrebné činnosti a výkony k vypracovaniu projektovej dokumentácie a to geologický 
prieskum hrádze, výškopisné a polohopisne zameranie, hydrologické údaje, prípadne ďalšie potrebné  
údaje ako vypracovanie odborného posudku na stanovenie kategórie vodnej stavby “Malá vodná nádrž 
Kojšov“ 

 
Uznesenie č. 209/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Kojšov S C H V A Ľ U J E žiadosť o poskytnutie NFP pre Miestny odbor Matice 
slovenskej so sídlom v Kojšove, vo výške 300 €. 
 
Uznesenie č. 210/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Kojšov S C H V A Ľ U J E podanie žiadosti obce Kojšov o zaradenie dobrovoľného 
hasičského zboru obce Kojšov do kategórie B, nakoľko po oboznámení sa so skutočným stavom hasičská 
jednotka obce spĺňa podmienky akcieschopnosti uvedené v prílohe č. 1b a podmienky minimálnych početných 
stavov, funkčného zloženia členov a minimálneho materiálno technického vybavenia uvedeného v prílohe č. 1c 
Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov. 
 
Uznesenie č. 211/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Kojšov S C H V A Ľ U J E investičný zámer obce s názvom "Prestavba 
nevyužívaného objektu na objekt pre trávenie voľného času, komunitnú a spolkovú činnosť", v priestoroch       
s.č. 308 z prostriedkov získaných v rámci MAS Hnilec. 
 
Uznesenie č. 212/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Kojšove B E R I E  N A  V E D O M I E  informácie poskytnuté starostom obce 
Kojšov k prebiehajúcim a očakávaným investičným akciám v obci a to: 

Rekonštrukcia vodovodu, Výstavba zberného dvora, Výstavba detského ihriska pri materskej škole, 
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, Rozšírenie kamerového systému v obci Kojšov, Zateplenie 
a rekonštrukcia fasády materskej školy, Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku Andraškovi 189, 
Oprava budovy SAD, Výstavba komunitného centra pre mladých a starších. 

 
 
V Kojšove, 17.08.2018 
 

..........................................................                                                          
                                                                                                                              Ing. Anton Bašniar       
                                                                                                                                   starosta obce 


