Rokovanie č.16 OZ Obec Obišovce , konaného 13.8.2012
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 13.8.2012
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: p.Matúš Kolcún Bc., p.Janka Tkáčová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia,určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Prenájom Centra pomoci
Zriadenie vecného bremena na par.č. 632 v prospech VSD a.s. Košice
Dopravné riešenie preťažovania ciest a poškodzovania chodníka
Odpustová slávnosť- organizácia predajných miest
Diskusia
Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia , schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
p. Peter Kišiday otvoril a viedol rokovanie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných poslancov
na zasadnutí a oboznámil ich s programom riadneho zasadnutia. Konštatoval, že OZ je 80%
účasťou uznášania schopné – p. poslankyňa Tomková ospravedlnená. OZ schválilo navrhovaný
program zasadnutia . Za hlasovali poslanci 4 proti 0 a zdržali sa hlasovania 0 poslanci.
−

Zapisovateľom zápisnice sa stal : p.Jozef Legath

−
−

Overovateľom zápisnice sa stali: p.Matúš Kolcún Bc., p.Janka Tkáčová

K bodu 2: Kontrola uznesení
Uznesenia č.69/2012 až č.80/2012 splnené, s výnimkou uznesenia č.76/2012 a č.81, ktorých plnenie
trvá.
69/2012(14 zas)- bez pripomienok, voľba zapisovateľky, overovateľov zápisnice
70/2012( 14 zas)-zo 68 zasadnutia – uviesť informácie ohľadne novo vznikajúceho združenia
Svinka Európske zoskupenie územnej spolupráce, bolo uskutočnené doplnenie VZN č.3/2008 čl.II
bod 5 odst. d) o výšku pomernej časti príspevku na úhradu nákladov spojených s hmotný
zabezpečením v predškolskom zariadení čo činí 0,33 €/deň
71/2012- bez pripomienok-súhlas s výstavbou tepelnej elektrárne na princípe splyňovania drevne
štiepky
72/2012- starosta obce predkladá pasport -grafické znázornenie výsadieb drevín
73/2012- bez pripomienok majetkové priznania verejných funkcionárov
74/2012- trvá – smernice o obehu účtovných dokladov
75/2012-bez pripomienok schválené VZN 1/2012 o úhradách za poskytovanie soc. služieb v
pôsobnosti územnej samosprávy obce

76/2012- bez pripomienok -Vyraďovanie majetku obce( stoly, stoličky)- zriadená komisia – určiť
konkrétny termín
77/2012-bez pripomienok -schválenie platu starostu a hlavnej kontrolórky na rok 2012
78/2012-bez pripomienok – predĺženie nájmu pre p. Renátu Horňákovú o 3 mes. do 31.7.2012
79/2012 (15 zas)-bez pripomienok- voľba zapisovateľky a overovateľov zápisice
80/2012 – organizácia trhového miesta pr októbrovú púť-schválenie prideľovania parciel o veľkosti
-2bm
81/2012 s pripomienkami -schválenie záverečného účtu obce za rok 2011 a celoročné
hospodárenie – upraviť stav majetku v zmysle správy auditora za rok 2011 - trvá
K bodu 3 : Prenájom Centra pomoci
V tomto bode programu sa prerokovávala žiadosť pani Renáty Horňákovej, ktorá bola doručená pre
Obecné zastupiteľstvo dňa 17.7.2012, č.j. 289. Schváleným uznesením č. 84/2012 sa ukončuje
nájomný vzťah p.Renáty Horňákovej v Centre pomoci ku dňu 30.9.2012 .
K bodu 4 Zriadenie vecného bremena na par.č. 632 v prospech VSD a.s. Košice
V súvislosti so stavbou „ Obišovce- rozšírenie NN pre RD „ sme ako vlastník parcely boli oslovený
na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku parcela č. 632, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 579m2. v rozsahu vyznačenom GP č.436/2011, vyhotoveným
dňa 15.8.2011, úradne overeným Správou katastra Košice-okolie dňa 17.8.2011 pod č.866/2011, v
prospech VSD a.s. Košice Stavba bola riadne ohlásená stavebnému úradu , ktorý nemal námietky
voči realizácií .
OZ súhlasí s uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena na parc.č. 632 bez pripomienok.
K bodu 5 Dopravné riešenie preťažovania ciest a poškodzovania chodníka
V poslednom období dochádza k značnému zaťažovaniu miestnych komunikácií prepravou
ťažkých nákladov, ďalej znepríjemňujú aj prašnosťou nehnuteľnosti pri miestnych komunikáciách.
V neposlednom rade sú poškodzované aj chodníky v dôsledku parkovania na nich. Aj napriek
upozorneniam zo strany starostu obce, nedošlo k náprave a zvoz pokračuje ďalej . Na základe
týchto skutočnosti OZ schvaľuje:
1.vytvorenie krátkodobého parkovania na parc.č.646/1 z vegetačných dielcov
2.Inštaláciu ochranného zábradlia na protiľahlej strane chodníka od východu areálu z Materskej
školy
3.obmedzenie ťažkej dopravy na problémových úsekoch
K bodu 6 Odpustová slávnosť- organizácia predajných miest
OZ na svojom zasadnutí sa znova venovalo prideľovaniu predaných miest pre októbrovú
odpustovú slávnosť. OZ súhlasilo s pridelením dočasných predajných miest, podľa dátumov ich
doručení.
K bodu 7.Diskusia
Poslankyňa p.Mária Baboľová sa pýtala p.starostu v mene p.Meľuchovej, o majetkovom stave
obecnej studne na parc.č.643. Starosta obce p.poslankyňu ubezpečil, že vlastníctvo studne je obecné
keďže studňa sa nachádza na miestnej komunikácii vo vlastníctve obce. Verejné priestranstvo je bez
zriadeného vecného bremena v prospech súkromných osôb a vodný zdroj je prístupný verejnosti.
Skutočnosť je overiteľná na katastrálnom portáli.
Poslankyňa p.Mária Baboľová navrhuje označenie služobného auta obce. S diskusie poslancov
vyplynulo, že nejedná sa o zákonnú povinnosť obce, vyplývajúcu zo zákona o obecnom zriadení a
označenie služobného auta v budúcnosti, sa môže chápať ako propagácia obce.

Záver
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.16 a ukončil jeho zasadnutie.

................................................
overovateľ

.............................................
overovateľ

