Rokovanie č.9 OZ Obec Obišovce , konaného 14.12.2011
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 14.12.2011
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: pp.Mária Baboľová
Janka Tkáčová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení zo Zasadnutia č.8
3. Predstavenie investičného zámeru v k.ú. Obišovce- výstavba závodu integrovaného
plazmového splynovania- fi: SURIN a Partners,s.r.o., Humenné
4. Prerokovanie VZN č.2/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
5. Diskusia
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. Mária Baboľová
Janka Tkáčová

K bodu 2:
Kontrola uznesení zo Zasadnutia č.8
Na zasadnutí OZ boli p. starostom prejdené jednotlivé uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Konštatoval , že úlohy a nedostatky boli splnené a odstránené, čo je uvedené nižšie.
Uznesenia
48/2011- bez pripomienok
49/2011- bez pripomienok
50/2011- doplnenie dopravného značenia zrkadlom na úseku p. Valentín Imrich -cesta III.triedy
51/2011- C5 – trvá, C4 -trvá
52/2011- splnené
53/2011- splnené
54/2011- splnené
K bodu 3 : Predstavenie investičného zámeru v k.ú. Obišovce- výstavba
integrovaného plazmového splynovania- fi: SURIN a Partners,s.r.o., Humenné

závodu

Zástupca firmy p. Šurín sa zúčastnil osobne na zasadnutí OZ s cieľom predstaviť investičný zámer
, ktorý sa má realizovať na katastrálnom území obce Obišovce.. Táto spoločnosť sa zameriava na
energetický priemysel . Jeho hlavným cieľom je implemtácia pokročilých technológií výroby tepla
a elektrickej energie na báze plazmového splyňovania na podmienky štátov Východnej a Strednej

Európy. Súčasné spracovanie fosílnych palív a obnoviteľných zdrojov je z technologického
hľadiska málo efektívne a permanentne dochádza k znečisťovaniu životného prostredia. Preto firma
považuje technológiu plazmového splyňovanie za mimoriadne zaujímavú alternatívu a patrí do
medzinárodného konzorcia spoločnosti, ktoré sa tejto technológií veľmi detailne venujú.
Zjednodušený proces splyňovania organického materiálu vo forme prospektu je k dispozícií na
obecnom úrade.
K tejto problematike sa OZ nevedelo ihneď na tomto zasadnutí vyjadriť, preto táto téma sa
presúva na zasadnutie OZ na 21.12.2011.
K bodu 4:Prerokovanie VZN č.2/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
S predloženým návrhom VZN 2/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Obišovce pre rok 2012 v rozsahu nižšie
uvedenom OZ súhlasí a to v nasledovnom rozsahu:
II.časť Miestne dane -Daň z nehnuteľnosti :§ 3- Daň z pozemkov bod 5 ods.a),b)- ročná sadzba
dane 3,5%
§4- Daň z nehnuteľnosti bod 4 odst.
a)- ročná sadzba -0150 € za každý aj začatý m2
b)-ročná sadzba -0 150 € za každý aj začatý m2
c)-ročná sadzba -0,650 € za každý aj začatý m2
d)-ročná sadzba- 0,150€ za každý aj začatý m2
e)-ročná sadzba –1,50 € za každý aj začatý m2
f)-ročná sadzba -1,50€ za každý aj začatý m2
g)- ročná sadzba- 0,35€z za každý aj začatý m2
bod 5 v plnom rozsahu
K bodu 5: Diskusia
V diskusii k bodu rokovania č. 3 p. Legath vyjadril obavy s únikom prebytočného tepla pri jeho
nevyužití do ovzdušia.
K bodu 6 Záver.
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.9 a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Mária Baboľová
................................................
overovateľ

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

