Rokovanie č.7 OZ Obec Obišovce , konaného 22.09.2011
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 22.09.2011
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: pp.Baboľová Mária
Tkačová Janka
Program:
1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Kontrola uznesení zo Zasadnutia č.6
4.Doplnenie VZN o ochrane životného prostredia a verejného poriadku v obci Obišovce o čl.
týkajúci sa voľného pohybu psov. Doplnenie a zmena vzn o príspevkoch na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení, v zmysle aktuálneho
usmernenia KŠU Košice o finančných pásmach nákladov na nákup potravín
5.Podnikateľský zámer v k.ú. Obišovce Energetic Center, prerokovanie možnosti vstupu investora
na k.ú obce. Orientačná situácia a predstavenie investičného zámeru.
6.Zabezpečenie prípravy a priebehu odpustovej slávnosti v dňoch1 a 2.10.2011
7.Záver
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia , schválenie programu
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.
K bodu 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľom zápisnice sa stala :Ľudmila Zariková
Overovateľom zápisnice sa stali: pp. .Baboľová Mária
Tkačová Janka
K bodu 3:
Kontrola uznesení zo Zasadnutia č.6
OZ na svojom riadnom zasadnutí previedlo kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia č. 6
a berie na vedomie :
-č. 33 -účasť na predchádzajúcom zasadnutí
-č.34-kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia- na najbližšie zasadnutie pripraviť VZN
úhrada za stravu v zariadení ŠJ
-č.35 schválenie záverečného účtu obce Obišovce
-č.36 schválenie zhusteného vývozu TKO v mesiacoch júl- august
-č.37 informácie o seminári, konaného 28.6.2011 v KD Obišovce
-č.38 informácia o ponuke SPP
-č.39 informácie o protipovodňovom pláne obce Obišovce s informáciou o jeho schválení KŠ
ObÚ Košice- okolie , odbor CO
-č.40 Informácia o výbere a uskutočnení rekonštrukcie ÚK v objektoch MŠ a ŠJ
-č.42 schválenie platu starostu obce

Pri uznesení zo zasadnutia OZ č. 42 - ukladá -Vypísať verejnú súťaž na oplotenie parku v obci
Obišovce s tým, že výšku zadného oplotenia( od jarku) riešiť do výšky 160 cm
K bodu 4 :
Doplnenie VZN o ochrane životného prostredia a verejného poriadku v obci Obišovce o čl.
týkajúci sa voľného pohybu psov. Doplnenie a zmena vzn o príspevkoch na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení, v zmysle aktuálneho
usmernenia KŠU Košice o finančných pásmach nákladov na nákup potravín
Na tomto zasadnutí v dôsledku blížiacej sa odpustovej slávnosti bol p. starostom obce preložený
návrh – Trhového poriadku pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.
OZ zastupiteľstvo tento trhový poriadok s doplnením a opravou prijalo uznesením č. 45/2011
Ďalej v prípadoch predložených návrhoch zo strany obecného úradu OZ na tomto zasadnutí
uložilo doplniť VZN o ochrane životného prostredia a verejného poriadku
Čl: 2 odst.1 – zakazuje sa:“ znečisťovanie verejných priestranstiev zvieracími výkalmi „
Čl.:2 odst.2 – nariaďuje sa: pre ambulantný predaj použiť dočasné trhovisko označené obcou. Počas
odpustových slávností je pre ambulantný predaj určená a označená miestna komunikácia na parc.č.
642
Čl.2 odst.4-Povinnosti vlastníkov a chovateľov psov: Obec v zmysle §5 citovaného zákona týmto
VZN zakazuje vstup so psom do objektov cintorínov, parku a materskej školy
Doplniť VZN 3/2008 ČI.II odst. 4 poplatky o úhradu nákladov v ŠJ -a/, b/ kde celkový náklad
stravníkov v MŠ – detí ( desiata, obed,olovrant) je 1,05 € ako aj dospelí ( obed) je 1,05€ , ďalej sa
doplňa v bode 4 Čl.II písm.c/ a d/.
K bodu 5:
Podnikateľský zámer v k.ú. Obišovce Energetic Center, prerokovanie možnosti vstupu investora na
k.ú obce. Orientačná situácia a predstavenie investičného zámeru.
OZ na tomto zasadnutí prerokovalo predložený návrh- podnikateľský zámer investora Energetic
Center v k.ú.obce Obišovce ,kde nesúhlasilo s týmto zámerom .
K bodu 6:
Zabezpečenie prípravy a priebehu odpustovej slávnosti v dňoch 1. a 2.10.2011
OZ na svojom zasadnutí prejednalo zabezpečenie prípravy priebehu odpustovej slávnosti v
dňoch 1.-2.10.2011 , ďalej prejednalo zabezpečenie výberu poplatkov pri príležitostnom
ambulantnom predaji v sobotu a nedeľu pri tých predajcov, ktorí nemajú prevedenú úhradu
vopred.- v priebehu 38. a 39. týždňa.
Pre výber poplatkov sa poslanci OZ dohodli , že v sobotu 1.10.2011 výber uskutoční od 17.00
hod. pp.Jozef Legath a Janka Tkáčová a v nedeľu od 8.00 hod.pp.Jozef Legáth a peter Kišiday.
K bodu 7:
Záver
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.6 a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
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