
U Z N E S E N I E 
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kojšove 

konaného dňa 11. 06. 2012 
___________________________________________________________________________ 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
A. S C H V A Ľ U J E 
 
Uznesenie: 
 
č. 79/2012   Zmluvu o nájme stavebného stroja medzi Obcou Kojšov a TJ FK Kojšov, 
  zastúpená Štefanom Červeným. 

Predmetom zmluvy je dočasný nájom stavebného stroja Komatsu, na dobu 
určitú od 01.06.2012 do 30.06.2014. Nájom je bezplatný. Nájomca sa zaväzuje 
vykonávať bežnú údržbu stroja a opravy opotrebiteľných častí stroja najviac do 
výšky 1 000,- € ročne. V prípade potreby prenajímateľa je prenajímateľ 
oprávnený kedykoľvek využívať stroj na svoje účely. 

  
č. 80/2012   Žiadosť  – o finančný príspevok pre  Pravoslávnu cirkev obec Kojšov na           
  realizáciu nutných opráv interiéru a exteriéru chrámu vo výške 200,- €.  
 
č. 81/2012    Výpomoc pre Gréckokatolícku cirkev - farnosť sv. ap. Petra a Pavla v Kojšove  
  pri výstavbe Krížovej cesty  formou materiálnej a personálnej výpomoci. 
  Obec v rámci výpomoci na výstavbu poskytne stavebný stroj, pracovníkov 
  obce, cement, piesok. 
                          
č. 82/2012    Žiadosť - o finančný  príspevok  pre Maticu slovenskú Kojšov na opravu kríža  
  a organizáciu podujatia k  10. výročiu postavenia kríža svätcom Cyrilovi   
  a Metodovi  na Kojšovskej holi. Príspevok v hodnote 200,- €. 
                         
č. 83/2012  Žiadosť -  o finančný príspevok pre Folklórnu skupinu Kojšovan  na  činnosť   
  folklórnej skupiny v hodnote 200,- €.  
 
č. 84/2012 Žiadosť -  o finančný príspevok pre Základnú školu s materskou školou,  
  Veľký Folkmar 328,  na zakúpenie nových tabúľ v hodnote 200,- €. 
        
č. 85/2012 Žiadosť - Emila Škrobiána, Kojšov 193, o preloženie rozhlasového stĺpu 
  umiestneného na  parcele č. 316.   
  
č. 86/2012 Žiadosť -  Jozefa Mackovjaka, Kojšov č. 349,  o pripojenie parcely č. 120 na 
  verejnú vodovodnú a kanalizačnú sieť s podmienkou, že realizátor stavby   
  upraví  obecnú komunikáciu do pôvodného stavu. 
  
č. 87/2012 Žiadosť -  Ing. Václava Nováka, Ostravská 1, Košice – o pripojenie na obecnú    
  vodovodú sieť. 
 
č. 88/2012 Žiadosť -  JUDr. Jany Smolkovej, Guderova 10, Košice a MUDr. Emílii  
  Nemetovej, Na záhumní 30, Lastovce o napojenie objektu č.18 na obecný   
                       vodovod a kanalizáciu.             
 



 B.  B E R I E  N A  V E D O M I E 
 
č. 89/2012       Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Jána Onderča a Petra   

            Fabriciho. 
 
č. 90/2012      Kontrolu plnenia uznesení.  
 
č. 91/2012       Informácie starostu obce o obecných záležitostiach v týchto bodoch: 
 

1) Riešenie problému výpadku platenia daní Obci Kojšov od Mestských Lesov Košice.   
• Predpokladaný návrh riešenia problému je vypracovať dopravný plán a osadiť na 

obecných komunikáciách dopravné značenie zo zákazom vjazdu motorovým vozidlám 
nad 12.5 t. 

 
2) Informácia  – o záujme prenájmu Školy v prírode.  
• Obecné zastupiteľstvo odporúča záujemcovi vypracovať predbežný podnikateľský 

návrh resp. projektový zámer. 
 
3) Informácia  - o zamýšľanej výstavbe bytov na objekte Materskej škôlky. 
  
4) Informácia - o podaných trestných oznámeniach na nedostatky pri realizácii 

a financovaní obecných stavieb v týchto prípadoch: 
 
• Regulácia potoka pri priemyselnom parku, Most na Pílu            cena: 11 948 000 Sk 
  - v zmysle rozpočtu na reguláciu časti potoka nachádzajúcu sa pri 
priemyselnom parku boli do diela zahrnuté aj viaceré položky nesúvisiace s predmetom 
zmluvy o dielo – napríklad položky týkajúce sa rekonštrukcie mosta. Rekonštrukcia mosta 
a predmetné dodávky prác a materiálov neboli reálne vykonané. 
 
• Most do jaročka        cena: 1 500 000 Sk 
  - v zmysle rozpočtu malo dôjsť ku kompletnej rekonštrukcii mosta, nábehov na 
most, osadeniu mostných záverov, výstavbe chodníkov, osadeniu dopravného značenie 
a pod. .  Napriek vyfaktúrovaniu a zaplateniu všetkých položiek zo strany obce došlo iba 
k čiastočnej rekonštrukcii a to výmene mostovky.  
 

 
• Obecná kanalizácia – výstavba v roku 2009, vetva AI, AI-I, AA1    cena: 187 548 Eur 
  vetva AI v dĺžke 357 m v časti potok (od domu s.č. 68 /Hadbavný/ po dom s.č. 
92 /Kavulič/). Na uvedenej vetve došlo k výraznému navýšeniu dodávky prác 
a materiálov. 
   
  vetva AI-1 v dĺžke 74m v časti potok (od domu s.č. 81 /Zahornacká/ po dom 
s.č. 345 /Petrov/). Na uvedenej vetve došlo k výraznému navýšeniu dodávky prác 
a materiálov. 
 
  vetva AA1 v dĺžke 101,5 m (od domu s.č.193 /Škrobián/ až po dom s.č.189 
/Andraško/ bola dodávateľom prác riadne vyfaktúrovaná a obcou zaplatená. Na úseku 
tejto vetvy došlo len k osadeniu troch kusov kanalizačných šácht. 

 
 

 



5) Informácia – vyúčtovanie nákladov na opravu parku pred obecným úradom. 
• Náklady na realizáciu – 8186,24 € 
• Náklady na materiál – 7221 € - materiál do výšky 6300 € bol preplatený úradom 

vlády. 
 
6) Informácia  – Práce na opornom múre, spevnenie svahu – lokalita za Školou v prírode 

sú ukončené. Náklady na realizáciu vo výške 95% boli hradené z Environmentálneho 
fondu. 

 
7) Informácia – Žiadosť p. Mervu o náhradu škody za spadnutý oporný múr.  
• Obec žiadateľovi ponúkola materiálnu výpomoc pri výstavbe oporného múra do výšky 

2 000 €. Práce momentálne prebiehajú. 
 
8) Informácia  – o pracovnom návrhu na kronike obce. 

 
 
č. 92/2012   Žiadosť  – Boxperfect Slovakia s.r.o.  o prenájom priestorov Píly pre účely 
 rozšírenia prevádzkových priestorov firmy. 
 
č. 93/2012      Žiadosť – Jozefa Trunka, Kojšov č. 102, o pridelenie bytu v obecnej bytovke. 
 
č. 94/2012      Ohlásenie drobnej stavby - Ing. Václava Nováka, Ostravská 1, Košice – 
  stavebné úpravy na dome č.93 par. č. 106. 
 
č. 95/2012     Ohlásenie drobnej stavby - JUDr. Jany Smolkovej, Guderova 10, Košice  
  a MUDr. Emílie Nemetovej, Lastovce. Stavebné úpravy domu č.18 par. č. 648. 
 
č. 96/2012     Ohlásenie drobnej stavby – Terézii Mitrikovej, Kojšov č. 302, ohlásenie   
  stavebných úprav terasy pred budovou potravín č. 308.  
 
č. 97/2012     Pripomienky občanov týkajúce sa: 
                     -  komunálny odpad, hromadenie skládok – niektoré domácnosti nemajú 
      konvy na komunálny odpad 
                   - odtekanie zrážkových vôd 
 
 
C.  P O V E R U J E 
 
č. 98/2012     Mgr. Lukáša Mackovjaka na koordinácii prác kroniky obce. 
 
 
D.  V Y H L A S U J E 
 
č. 99/2012    Rudolfa Kušníra za poslanca Obecného zastupiteľstva v obci Kojšov. 
 
                    

V Kojšove  16. 03. 2012 
 

                    Ing. Anton Bašniar 

                                                                                                         starosta obce 


