Rokovanie č.5 OZ Obec Obišovce , konaného 31.03.2011
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 31.03.2011
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: pp.Ľudmila Tomková
Janka Tkáčová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení zo Zasadnutí č.3 a 4
Opakované prerokovanie zmien a doplnkov Územného plánu obce
Prerokovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Obišovce-dažďová kanalizácia
Prerokovanie rozpočtu obce na rok 2011
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. OZ schválilo hore uvedený
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
Janka Tkáčová
K bodu 2:
Kontrola uznesení zo Zasadnutí č.3 a 4
OZ na svojom zasadnutí previedlo kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ č. 3 a 4
OZ Berie na vedomie
Uznesenia č. 16,17, 18, 19 , 20, 21,22- p. Baboľová pri riešení tejto problematiky je potrebné
byť ústretoví pre tých dôchodcoch , ktorí sú jednoznačne odkázaní na túto službu, p. Legáth sme sa
všetko , čo pomôže vyriešiť situáciu , 23– je možný zber komunálneho odpadu podľa letného
harmonogramu-možný dvoj týždňový vývoz KO v obci,
24- návrhy aktivít pre rozvoj obce:
Pán starosta predniesol návrh aktivít pre následujúce funkčné obdobie podľa priorit
1. Rekonštrukcia kúrenia v MŠ + voda
2. Riešenie parkovacích miest v obci
3. Oprava chodníka smer Kysak
4. Oprava ciest
5. Dopravné riešenie v obci -výmena starého značenia
6. Výroba lavičiek pre obec - doplnenie
Taktiež berie na vedomie uznesenia č. 25, 26 a 27

Na záklae následujúcich uznesení ukladá:
20/zas.3-Pripraviť VZN o obmedzení voľného pohybu psov v k.ú.Obišovce na najbližšie zasadnutie
a distribúciu Informačného listu o držaní psov do domácnosti v čo najkratšom termíne.
22/ zas.3-Pripraviť VZN o úhrade za stravu v zariadení ŠJ pri MŠ , ďalej preveriť záujem o stravu
u cieľovej skupiny
OZ súhlasí s úhradou za stravnú jednotku pre cieľovú skupinu odkázaných obyvateľov obce vo
výške 2,80,€ .
K bodu 3:
Opakované prerokovanie zmien a doplnkov Územného plánu obce
Znova vznikla potreba riešenia tejto problematiky, ktorá vyplynula z predchádzajúceho
zasadnutia č.4/2011 a uznesenia č, 27/2011, preto sa k nej opäť vraciame a pán starosta
oboznámil prítomných s touto problematikou
Nakoľko zo strany Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., Bratislava bola uplatnená
požiadavka na rozšírenie jej zariadení 110 kV sústav v katastrálnom území obce Obišovce, preto
vznikla potreba zmeniť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja obce vypracovaním Zmien a
doplnkov územného plánu obce.
Hlavným zámerom riešenia je vytvoriť kompaktný urbanistický pôdorys s vyváženou zástavbou .
Priestorový rozvoj obce sa navrhuje okrem zastavania voľných prieluk v lokalite Čerešenka. Táto
lokalita bola v koncepcii priestorového usporiadania navrhovaná ako územná rezerva.
Téma riešenia rozvoja obce touto formou momentálne nie je možná pre hlavný problém, ktorý
zastupiteľstvo uviedlo a to problém vody, pretože táto lokalita z navrhovanou zástavbou nie je
schopná z vlastných zdrojov( studní ) riešiť jej potrebu v požadovanom rozsahu. OZ preto
navrhuje odkladaciu podmienku rozšírenia územného plánu obce pre zástavbu podmienenú
vodovodom.
K prijatiu navrhovaného riešenia územného plánu obce súhlasila poslankyňa p. Mária Baboľová.

K bodu 4 :
Prerokovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Obišovce-dažďová
kanalizácia
OZ na tomto zasadnutí bolo oboznámené s možnosťou zapojiť sa do aktivít riešenia zvodov
povrchovej dažďovej vody prostredníctvom podania projektu na Envirofond.
K riešeniu tejto problematiky cez envirofond je potrebné pre malých a stredných investorov
vypracovanie prípravy o priebehu a investičných zámerov , taktiež oboznámenie obcí s
prípadnými rizikami, aktualizácia zmien, výziev, pravidiel a jasná informovanosť investora. V
prípade našej problematiky je nutné vypracovanie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch,
technickej dokumentácie, výkaz výmer a realizačný rozpočet.
Na zasadnutí boli predložené výkresy s vyznačenými zberačmi povrchových vôd , ktoré nutne
potrebujú opravu , prípadne rekonštrukciu havarijných úsekov v obci . Pre realizáciu tejto
problematiky je na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a realizáciu
stavby ,zameranie-výškopis a polohopis ponúkaná služba vo výške cca 9 000- 10000 €. V ponuke
bola vypracovaná dĺžka rigolov cca 1130m a predpokladaná výška investičných nákladov je 120 00
€ bez DPH
Po vypracovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie pre realizáciu
stavby je nutná spolupráca konzultačnej a poradenskej podpory pri realizácií projektu z
prostriedkov fondov EU.

K bodu 5:
Prerokovanie rozpočtu obce na rok 2011
OZ súhlasí s predloženým rozpočtom obce Obišovce v plnom rozsahu s pripomienkou
prepracovať tabuľkové údaje v položke energie
OZ sa na zasadnutí dohodlo , že splátka poskytnutého úveru obci bude riešená na rokovaní OZ v
mesiaci september 2011.
Pán Legáth v tomto bode navrhol riešiť čierne skládky odpadu vzniknuté v katastrálnom území
obce Obišovce - pokutami, ďalej OZ ukladá na najbližšie zasadnutie predložiť odber el. energie
podľa jednotlivých prevádzok - odberných miest.
K bodu 6:
Diskusia
V diskusii poslanci OZ predkladali riešenia niektorých problémov obce a to v následujúcich
diskusných príspevkoch:
Pani Baboľová navrhovala riešiť odvoz väčšieho odpadu z domácnosti pomocou malotraktoru, kde
sa pripojil p. Legath s poznámkou, že by to muselo byť spoplatňované vyššou čiastkou, pretože
výkon stroja nie je veľký a tak by dochádzalo k častým poruchám a nefunkčnosti malotraktora, čo
by sa prejavilo na vysokých nákladoch na údržbu a opravy- preto OZ dospelo k záveru , že tento
stroj nie je vhodný na takúto činnosť po stránke výkonnosti ale aj kapacitne obec nevie poskytovať
pre občanov takúto činnosť.
Ďalší dotaz zo strany p. Baboľovej ohľadne organizovania spoločenských akcií pri narodení
dieťaťa v obci – tieto akcie trvajú aj naďalej za rok 2010 v obci bolo narodené iba jedno dieťa.
Ďalšia diskusia sa týkala uznesenia č.24 navrhovaných aktivít na realizáciu vo funkčnom období
2011-2014. Ohľadne rekonštrukcie kúrenia v objekte MŠ a OcÚ p. Legath navrhuje rozdeliť
kúrenie na sekcie MŠ + OcÚ. V ďalšom navrhuje v súvislosti s touto aktivitou aj zateplenie strechy
objektu, nakoľko týmto úkonom sa dosiahne značná úspora tepla.
Jedným s aktivít obce je oprava chodníka smerom do Kysaku, ktorý je nutné zrekonštruovať. P.
Legath navrhuje odstránenie panelov z tohto úseku , nakoľko tieto sa nedajú vycentrovať.
Pán starosta taktiež ihformoval, že jednal s. p.Bérešom zo SSC o riešení chodníka frézovaným
materiálom a taktiež o riešenie zábradlia okolo predmetného chodníka pretože je vo veľmi zlom
technickom stave.
V náväznosti na aktiviti v bode 2. parkovacie miesta je aj riešenia zaparkovaných áut pri
železničnom priecestí s tým, že najbližšom zasadnutí sa OZ k tomu vráti.
Posledným dotazom v diskusií bola informácia pre p. Tomkovú a p. Baboľovú, o pokračovaní
práce kronikárky aj v ďalšom období s tým, že bude prizvaná na najbližšie zasadnutia , kde bude
konzultované prípadne doplnené aktivity obce.
K bodu 7:
Záver
Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí a týmto ho aj ukončil
Ľudmila Tomková
.................................................
overovateľ

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

