Rokovanie č.10 OZ Obec Obišovce , konaného 21.12.2011
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 21.12.2011
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: pp.Mária Baboľová
Janka Tkáčová
Program:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba hlavného kontrolóra obce
Majetkovoprávne usporiadanie pozemku par.č. 181/3 v k.ú obce a vo vlastníctve obce.
Odpredaj uvedenej parcely v zátopovom území pri Svinke vedľa prieskumného vrtu , z
dôvodu zachovania prietoku Svinky do Hornádu
5. Schválenie uznesenia
6. 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. OZ schválilo program zasadnutia.
Za hlasovali poslanci.....5........, proti .........0......... a zdržali sa hlasovania .......0....... poslanci.
-

Zapisovateľom zápisnice sa stala :Ľudmila Zariková
Overovateľom zápisnice sa stali: pp. Ľudmila Tomková
Matúš Kolcún Bc.
K bodu 2:
Kontrola uznesení zo Zasadnutia č.9
Na zasadnutí OZ boli p. starostom prejdené jednotlivé uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Uznesenia
55/2011 – bez pripomienok
56/2011 - bez pripomienok
57/2011 – trvá
58/2011 – bez pripomienok
K problematike z uznesenia 57/2011 investičný zámer v k.ú. obce Obišovce výstavba závodu
integrovaného plazmového splynovania sa presúva znova na najbližšie zasadnutie OZ.
−

K bodu 3 :
Voľba hlavného kontrolóra obce
Voľba hlavného kontrolóra obce Obišovce sa uskutočnila podľa ustanovenia o spôsobe a vykonaní
voľby .
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce museli odovzdať svoju písomnú prihlášku spolu s
prílohami v zalepenej obálke s názvom „ Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ do 21.12.2011
do 12.00 hod . Do uvedeného termínu bola na obec Obišovce doručená 1 ( slovom jedna ) obálka.

Ďalším postupom bolo menovanie volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce,
starostom obce. Menovaná bola nasledovná komisia Jozef Legath- predseda, členovia: Ľudmila
Tomková a Janka Tkáčová. Táto komisia vykonala otváranie obálky . O výsledku bola spísaná
zápisnica .
Následne boli volebnou komisiou vydané oproti podpisu poslancom OZ hlasovacie lístky s
obálkami označené boli okrúhlou červenou pečiatkou „ Obec Obišovce . Na hlasovacom lístku
bolo uvedené meno kandidáta ktorý splnil podmienky na funkciu hlavného kontrolóra.
Poslanec udeľuje svoj hlas zakrúžkovaním jeho mena , alebo poradového čísla a tajným
hlasovaním poslancov sa uskutočnila v zasadačke obecného úradu voľba kontrolóra obce.
O priebehu voľby a výsledku bola zapisovateľom spísaná zápisnica o počte vydaných , vrátených
a nevrátených hlasovacích lístkov, o počte platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte
hlasov, ktoré získal kandidát . Za hlavného kontrolóra obce Obišovce bola zvolená Mgr. Mária
Balková PhDr. s počtom platných hlasov 5 – uznesenie č. 61/2011.
K bodu 4:
Majetkovoprávne usporiadanie pozemku par.č. 181/3 v k.ú obce a vo vlastníctve obce.
Odpredaj uvedenej parcely v zátopovom území pri Svinke vedľa prieskumného vrtu ,
z dôvodu zachovania prietoku Svinky do Hornádu
V tomto bode rokovania bol prejednaný návrh Slovenského vodohospodárskeho podniku
,š.p.,odštepný závod Košice,Ďumbierska 14 na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku v k.ú obce
Obišovce a následný predaj predmetnej parcely. SVP,š.p. odštepný závod Košice na základe
rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Košice-okolie č. 2010/02361 zo dňa 24.11.2010
realizuje majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zasiahnutých úpravou koryta vodného toku
Svinka v mieste zúženia prietočného profilu koryta vzniknutého následkom priťažovacej lavice pri
realizácií sanačných prác zosuvu svahu násypu železničnej trate Kysak-Plaveč v km 0,980 počas
povodní v máji 2010.
Podľa geometrického plánu a výkazu výmer č. 07/2010 zo dňa 18.10.2010, vyhotoveného
vyhotoviteľom: GEOGLOBAL, Zvonárska 227,075 01 Trebišov, úradne overeného Správou
katastra Košice- okolie dňa 15.11.2011 pod číslom 1006/2010 došlo k záberu v nasledovnom
rozsahu: parcela č. 181/3 „C“- ostatné plochy a zabraná výmera 146 m2 ..Kúpna cena za pozemok,
ktorý je predmetom kúpnej zmluvy e určená v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.
492/2001 Z,z, o stanovení všeobecnej hodnoty maetku, znaleckým posudkom číslo :42/2008 zo dňa
18.4.2008, vypracovaným znalcom pre odbor stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad
nehnuteľností Ing. Ivanom Lakomým a vzájomnou dohodou vo výške 318 € slovom tristoosemnásť
Eur.
Obecné zastupiteľstvo na
dnešnom zasadnutí s týmto predajom predmetnej nehnuteľnosti
súhlasilo uznesením č. 62/2011.
K bodu 6 Záver.
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.10 a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Mária Baboľová
................................................
overovateľ

Janka Tkáčová
.............................................
overovateľ

