Rokovanie č. 22 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 18.9.2013

ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: Ľudmila Tomková
Jozef Legath

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zloženie sľubu poslankyne obce
Otvorenie zasadnutia , schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Prerokovanie zmeny rozpočtu obce
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Príprava a zabezpečenie odpustovej slávnosti október 2013
Aktualizácia prevádzky kompostoviska v obci
Aktualizácia prevádzky cintorína
Informácie o požiadavkách občanov spojených s nepriaznivou situáciou odkanalizovania
povrchových vôd
10. Prerokovanie návrhu na riešenie parkoviska pri kostole smer kompostovisko
11. Prerokovanie návrhu na riešenie detského ihriska v časti obce Putnok
12. Diskusia
13. Záver

K bodu 1 : Otvorenie, Zloženie sľubu poslankyne obce
Po privítaní prítomných na 22.zasadnutí OZ zložila sľub poslanca obecného zastupiteľstva p.
Marcela Horňáková, čím zastupiteľstvo bolo doplnené o poslankyňu na uvoľnený post mandátu
poslanca obce a hlasovanie prebiehalo v ďalších bodoch už počtom poslancov prítomných na
zasadnutí.
K bodu 2: Otvorenie zasadnutia , schválenie programu
p. Peter Kišiday otvoril a viedol rokovanie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných poslancov
na zasadnutí a oboznámil ich s programom a jeho úpravou riadneho zasadnutia. OZ schválilo
program zasadnutia . s doplnením bodu 4 Zmena rozpočtu obce a posunom všetkých bodov
jednania o jednu pozíciu nižšie . Za hlasovali poslanci....5......... proti ....0... a zdržali sa
hlasovania ....0....... poslanci.
K bodu 3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
• Zapisovateľom zápisnice sa stala : p Ľudmila Zariková
•

Overovateľom zápisnice sa stali: Ľudmila Tomková
Jozef Legath
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K bodu 4: Prerokovanie zmeny rozpočtu obce

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh na zmenu rozpočtu v súlade s § 4 písm.b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 14,
ods 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
Obecnému zastupiteľstvu boli predložené rozpočtové opatrenia č. 1/2013 – presun položiek,
rozpočtové opatrenie č. 2/2013 – zvýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, rozpočtové
opatrenie č. 3/2013 – presun položiek na úpravu verejného priestranstva a zelene , rozpočtové
opatrenie č. 4/2013- presun položiek z kapitálových na bežné výdavky a zvýšenie výdavkov pri
dosiahnutí vyšších príjmov z dotácie zo ŠR, rozpočtové opatrenie č. 5/2013 –presun položiek na
opravu a údržbu Kultúrneho domu.
Zároveň OZ bolo oboznámené so stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu
na rok 2013 v obci. Hlavná kontrolórka doporučila obecnému zastupiteľstvo schváliť návrh
prvej zmeny rozpočtu na rok 2013 bez pripomienok.
Predložené opatrenia boli pripravené prehľadne a to schválený rozpočet , úpravu , celkovú
čiastku upraveného rozpočtu, čerpanie k 30.6.2013. Zo strany poslancov na predložené
rozpočtové opatrenia nebola vznesená žiadna pripomienka. OZ v plnom rozsahu schválilo
predložený návrh zmeny rozpočtu , uznesením č. 138/2013 bola zmena schválená.
K bodu 5: Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení z predchádzajúceho OZ bolo konštatované následovné
123/2013 –Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice- bez
pripomienok
124/2013- kontrola uznesení- uznesenie č. 119/2013-Výberové konanie riaditeľa-ky Materskej
školy Obišovce– úloha trvá –zasadnutie č. 19 zo dňa 4.3.2013
125/2013 –Uvoľnenie mandátu poslanca OZ – bez pripomienok, obec postupovala pri obsadení
mandátu v zmysle § 51 ods 1 zákona č. 346/1990 Zb.o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení
neskorších predpisov
126/2013- Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu - bez pripomienok
127/2013- Audit hospodárenia obce za r. 2012– bez pripomienok
128/2013-Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012– schválené bez výhrad
129/2013- Aktualizácia štatútu obce- bez pripomienok
130/2013 –Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 – bez pripomienok
131/2013 – Schválenie platu hlavnej kontrolórky a starostu obce pre r. 2013 – schválené bez
výhrad
132/2013 – Pripravované spoločenské podujatia v obci - bez pripomienok - splnené
133/2013 – Obnova siete verejného osvetlenia L.E.D. technológiou – presn komplexného riešenia
VO v obci na obdobie roka 2014 – bez pripomienok
134/2013 – Sadzobník poplatkov podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – bez
pripomienok

OZ Berie na vedomie kontrolu uznesesení z 21. Zasadnutia , konaného dňa 19.6.2013
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K bodu: 6 Príprava a zabezpečenie odpustovej slávnosti október 2013
Pán starosta informoval prítomných o prípravách na odpustovú slávnosť a to v prípade pri
umiestňovaní predajných stánkov a úhrady za užívanie verejného priestranstva. V tomto
prípade boli vydané Rozhodnutia pre žiadateľov . Po prevedení úhrad bude zverejnený
plán rozmiestnenia stánkov . Vyznačenie predajných miest obec bude realizovať
v týždni pred odpustovou slávnosťou. Kontrolu predaja dňa 6.10.2013 uskutočnia poslanci
OZ v zložení p. Janka Tkáčová a p. Bc. Matúš Kolcún.
Ďalej pán starosta informoval o žiadosti obce na zvláštne užívanie cesty v úseku III/546
001- intravilán obce Obišovce a križovatkou ciest I/68 –III/546 001 a umiestnení dočasného
dopravného značenia počas odpustovej slávnosti.

K bodu : 7 Aktualizácia prevádzky kompostoviska v obci
V súvislosti s prevádzkou obecného kompostoviska pán starosta oboznámil prítomných so
skutočnosťou, že prevádzkový poriadok obec Obišovce schválila uznesením č.9/2007 v bode E.5
dňa 14.12.2007 s tým, že bola stanovená pracovná doba- čiže otváracie hodiny . Na dotaz občanov
, prečo je kompostovisko zatvorené, pán starosta uviedol, že nakoľko boli odsudzené poklopy zo
zberných jám, z bezpečnostného hľadiska nie je možné mať sústavne otvorenú prevádzku. Obec
na požiadanie kľúč od objektu poskytne.
Zároveň na tomto zasadnutí sa hľadalo riešenie na zabezpečenie zberných jám, kde p. Legát
poskytol informáciu, že IS, Kysak, ktoré môžu mať v ponuke betónové poklopy, ktoré by
vydržali záťaž pri presune automobilov .
Taktiež v bode 4a bola upravená prevádzková doba kompostoviska a to na stredu od 8.00 do 15.00
hod. Prítomní poslanci súhlasili.
Na tomto zasadnutí bola aj riešená situácia , ku ktorej dochádza nelegálnym zhromažďovaním
odpadov rôzneho charakteru mimo kontajnerov, kompostoviska, čiže ľudia vytvárajú divoké
skládky. Proti tým , ktorí takéto skládky zakladajú , zástupcovia obce súhlasili zo zriadením
fotopascí
K bodu: 8 Aktualizácia prevádzky cintorína
V tomto bode bola riešená požiadavka občanov na otváranie hlavnej vchodovej veľkej brány.
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že bránu je možné otvoriť iba vo výnimočných prípadoch
na požiadanie občana . Takto sa prebieha otváranie cintorína pre firmy, ktoré realizujú opravy
náhrobných kameňov. Obec má prehľad kto vykonáva práce na cintoríne, ak by došlo
k prípadnému poškodeniu náhrobných kameňov. Taktiež nie je vhodné pre udržiavanie stredovej
prístupovej cesty , ak budú akékoľvek autá vchádzať a presúvať sa po nej.
Zároveň ohľadne požiadavky na zriadenie stredového chodníka pre peších. Pán Legath
konštatoval, že zmysel v tomto riešení vidí iba ak takto bude vyriešená strmá časť vstupu na
cintoríne.
K bodu: 9 Informácie o požiadavkách občanov spojených s nepriaznivou situáciou
odkanalizovania povrchových vôd
S nepriaznivou situáciou na niektorých úsekoch ulíc sa obyvatelia obrátili s požiadavkou na riešenie
údržby, alebo celkovej opravy zberačov povrchových vôd . Obecné zastupiteľstvo pán starosta oboznámil
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so situáciou , kde neboli odsúhlasené projekty na získanie financií „ Odvedenia dažďových vôd v obci
Obišovce „ a to s požiadavkou o podporu z Enviromentálneho fondu formou dotácie . Obecné
zastupiteľstvo súhlasilo s tým, že obec využije ešte možnosť podania projektu na
Enviromentálny fond tento rok a uplatní si žiadosť do 31.10.2014 . Podľa výsledku sa tejto
problematike obec bude venovať v nasledujúcom období.
K bodu : 10 Prerokovanie návrhu na riešenie parkoviska pri kostole smer

kompostovisko
Pre vyriešenie zvyšujúcich sa požiadaviek parkovacích miest pri návšteve bohoslužieb vo farskom kostole
a pri realizácií Fatimských slávností , vznikla nutnosť ich riešenia . Preto bola vznesená požiadavka na
vytvorenie parkovacích možností. Jednou z možnosti je smer kompostovisko. Podľa informácií pána
starostu nie je možné v širšom rozsahu zasahovať na prislúchajúcej parcele , nakoľko obec nie je jej
vlastníkom . Preto je potrebné zo strany obce preveriť miesta a možnosti vyriešenia tohto pribúdajúceho
nedostatku.
K bodu 11 Prerokovanie návrhu na riešenie detského ihriska v časti obce Putnok

Jedným bodom rokovania bolo aj riešenie ihriska pre deti bývajúce v oblasti Putnok . Jednalo by
sa o multifunkčné ihrisko s oddychovou zónou . Podľa informácie pána starostu nie je veľa
možnosti, nakoľko parcela patriaca obci prichádza do úvahy iba ak časť ktorá by sa vyčlenila zo
záhrady materskej školy . Je v tomto smere potrebné ešte raz preveriť záujem obyvateľov tejto
lokality o ihrisko a v neposlednej miere získať stanovisko obyvateľov bývajúcich v blízkosti
prípadného ihriska. Zároveň je potrebné vyriešiť aj veľkosť a presné umiestnenie ihriska.

K bodu 12: Diskusia
Na zasadnutí OZ bola prítomná občianka obce p. Mária Szaboóvá, ktorá sa zapojila do diskusie.
Jednou z jej požiadaviek s ktorou sa obrátila na prítomných s tým, kedy v obci bude predajňa
potravín pre obyvateľov , ktorí si nevedia zabezpečiť základné potraviny inou cestou. Na túto
požiadavku jej odpovedal p. Legath, že obec podnikla kroky a jednala s osobou, ktorá v tejto
oblasti podniká a sú kladené určité požiadavky na obec , ale taktiež na hygienu predaja, ktorú je
potrebné bezpodmienečne dodržať.
Jednou z jej pripomienok bolo aj financovanie miestnej organizácie Únie žien a akcie, ktorú
každoročne zastrešuje Únia žien Slovenska miestna organizácia a to tento rok „Juliáles „.Pani
Szaboóvá poukázala na nedostatok finančných prostriedkov , ktoré poskytuje obec a taktiež na
akúsi nespravodlivosť zo strany obce už konkrétne pri jednotlivom zúčtovaní. V tomto prípade p
Legath a p. Zariková vysvetlili systém odsúhlasenia finančných prostriedkov ,kedy na základe
žiadosti a priloženého plánu činnosti miestnej organizácie , ktorú predkladá predsedníčka, sa
zahrnú do rozpočtu obce a odsúhlasujú sa zastupiteľstvom obce. V prípade doplňujúcej činnosti,
alebo iných zmien je možnosť riešiť zmenu úpravou rozpočtu.
Pani Szabóvá naposledy v obci Obišovce viedla kroniku obce , zhruba tri roky táto kronika nie je
vedená , nakoľko jednou z príčin je nedoručenie kroniky obcou . O tejto skutočnosti oboznámila
zasadnutie OZ pani Szaboóva a vyjadrila sa v tom zmysle, že pre budúcnosť obec nech neráta
z jej osobou na túto činnosť .
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13 Záver
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.22 a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

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

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