Rokovanie č. 23 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 06.11.2013
ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: Janka Tkáčová
Bc. Matúš Kolcún
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Príprava rozvojových aktivít na rok 2014
5. Príprava 725. Výročia 1. písomnej zmienky o obci
6. Zber odpadu na rok 2014
7. Oboznámenie OZ s upozornením prokurátora zo dňa 9.10.2013
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1 : Otvorenie zasadnutia
Pán Peter Kišiday otvoril a viedol rokovanie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných
poslancov na zasadnutí a oboznámil ich s programom a jeho úpravou- doplnením bodu 6
a bodu 7 s posunom ďalších bodov 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 : p Ľudmila Zariková
•

Overovateľom zápisnice sa stali: p.Janka Tkáčová
Bc Matúš Kolcún

K bodu 3: Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení z predchádzajúceho OZ bolo konštatované následovné
135/2013 – Zloženie sľubu poslankyne obce p. Marcely Horňákovej- schválené
bez výhrad
136/2013 – Otvorenie zasadnutia , schválenie programu - bez pripomienok
137/2013- Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – bez pripomienok
138/2013- Prerokovanie zmeny rozpočtu obce – bez pripomienok
139/2013 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia - uznesenie č. 119/2013Výberové konanie riaditeľa-ky Materskej školy Obišovce–zasadnutie č. 19 zo dňa 4.3.2013
– úloha splnená - vyhlásené nové výberové konanie
140/2013 – Príprava a zabezpečenie odpustovej slávnosti október 2013 - bez pripomienok
úloha splnená
141/2013 – Aktualizácia prevádzky kompostoviska v obci – úloha trvá
142/2013 – Aktualizácia prevádzky cintorína – priebežné plnenie
143/2013 - Informácie o požiadavkách občanov spojených s nepriaznivou situáciou
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odkanalizovania povrchových vôd – úloha splnená, projekt v termíne 30.10.2013 podaný
144/2013 – Prerokovanie návrhu na riešenie parkoviska pri kostole smer kompostovisko
– nie je možné realizovať tento návrh
145/2013 – Prerokovanie návrhu na riešenie detského ihriska v časti obce Putnok – úloha
trvá s tým, že túto aktivitu –výstavbu detského ihriska v objekte farskej záhrady je potrebné
prerokovať s Vdp. Valušom, správcom rímsko-katolíckej farnosti.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z 22. Zasadnutia obecného
zastupiteľstva, konaného dňa 18.9.2013.
K bodu: 4. Príprava rozvojových aktivít na rok 2014
K tomuto bodu jednania
vystúpil pán starosta , upovedomil poslancov OZ o podaní
žiadosti o poskytnutie podpory z Envirofondu na rok 2014 . Zároveň tlmočil možnosti pri
poskytovaní prostriedkov cezhraničnou spoluprácou združenim Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce Karpatia Euroregión s ručením obmedzeným -EZÚS Karpatia Euroregió.
V prípade kladných výsledkov je možne z tejto podpory zabezpečiť napr. opravy fasád na
KD a MŠ.
Ďalšie aktivity , ktoré predložil pán starosta pre rok 2014 sú :
• Oprava chodníka- úsek pri hlavnej ceste súbežne s rodinným domom súp. č. 36
• Oprava panelového chodníka smer Kysak
• Oprava pomníka padlým v 2. svetovej vojne v parku
• Oprava troch vjazdov pre osobné vozidlá z hlavnej komunikácie
• Doplnením chýbajúceho chodníka medzi parkom a zastávkou školského
autobusu
Z týchto aktivít bude potrebné zvoliť tie najdôležitejšie priority obce a podľa toho
postupovať.
V prvom rade je potrebné zadať vypracovanie projektu na Verejné osvetlenie s vyčlenením
nákladov napojenia smer na starú železničnú zastávku a taktiež vypracovať projekt na
opravu poškodených vjazdov a chodníkov v obci .
K bodu : 5: Príprava 725 . výročia 1. Písomnej zmienky o obci
Na tomto zasadnutí pán starosta pripomenul, že v roku 2014 uplynie 725. Výročie prvej
písomnej zmienky o obci Obišovce. Preto je potrebné sa vyjadriť k príprave prípadných
osláv tohto výročia.
Po tomto návrhu súhlasili aj členovia OZ s uskutočnením osláv prvej písomnej zmienky
o obci Obišovce . Termín osláv OZ stanovilo na 21. Jún 2014 .Je potrebné pripraviť
osnovu – plán pripravovaných programov .Realizácia týchto osláv po dohode so správcom
rímsko-katolíckej farnosti by sa mala uskutočniť pri kostole.
K bodu : 6: Zber odpadu na rok 2014- separovaný zber odpadu vrecovým systémom
Na tomto zasadnutí OZ bolo oboznámené s ponukou balíka fi FURA na zber odpadu .
Zber separovaného odpadu v obci v roku 2014 sa bude realizovať systémom vývozu
plastových vriec priamo z domácnosti rozlíšených farebne. O tomto zbere občan bude ešte
upovedomený s podmienkami a to po dohode s firmou, ktorá odvoz realizuje.
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K bodu 7: Oboznámenie OZ s upozornením prokurátora na porušenie § 51 zákona č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších právnych
predpisov
OZ berie na vedomie upozornenie prokurátora č. Pd 210/13-6 zo dňa 2.10.2013 na porušenie § 51

zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších právnych
predpisov a zároveň konštatuje , že v ďalších prípadoch zachová zákonný postup pri
nastúpení náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva v zmysle upozornenia. Ďalej
konštatuje , že dňa 18.9.2013 na 22 zasadnutí OZ zložila sľub p. Marcela Horňáková, kde jej
bolo odovzdané osvedčenie, čím bol doplnený uvoľnený post mandátu poslanca obce – prijaté
uznesenie č. 135/ 2013.
K bodu 12: Diskusia
V bode programu diskusia pán starosta informoval o rokovaniach s ďalšími prizvanými
obcami a to obce Lemešany, Janovík , Bretejovce . Tieto obce sa vyjadria do 15.11.2013 ,
kedy bude jasné, či sa naplní počet obyvateľov požadovaných na založenie MASKY.
Prítomná p. Mgr. Sviatková sa poďakovala tým, ktorí stáli pri realizácií – úprave posilňovne.
Pán Legath vysvetlil, že sú potrebné ešte kroky k celkovému ukončeniu úprav a taktiež
podotkol, že je záujem o cvičenie v posilňovni aj zo strany staršej generácie.
V ďalšom sa p. Mgr. Sviatková informovala o úprave koryta rieky Svinka, nakoľko znova
došlo k nánosom splavených kmeňov stromov a konárov na strednom pilieri mosta. Ďalej sa
informovala aj o čistení koryta rieky na brehoch a vnútornej strane koryta, kde už
dochádza k prerastaniu krov. Zároveň sa p. Mgr. Sviatková informovala, či môže aj ona
listom túto situáciu v koryte rieky Svinka pripomenúť správcovi toku.
Pán starosta v prvom rade odpovedal na prvý dotaz s tým, že obec v okolí mostného telesa
zabezpečí vyčistenie toku . Taktiež v kladnom zmysle odpovedal na druhý dotaz, že môže aj
p. Mg. Sviatková osloviť správcu toku na jeho vyčistenie. Zároveň takto bude postupovať aj
obec.
13 Záver
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.23 a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

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

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