Rokovanie č.18 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 13.12.2012

ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: p. Matúš Kolcún Bc.
p. Janka Tkáčová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia,určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Prerokovanie žiadosti manželov Kuncových
Prerokovanie umiestnenia veternej elektrárne v dosahu ES Lemešany
Prerokovanie vstupu obce Obišovce ako zakladajúceho člena Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce Karpatia Euroregión s ručením obmedzeným - EZÚS Karpatia
Euroregió
6. Prerokovanie vstupu obce Obišovce do MAS -Miestnej akčnej skupiny ČIERNA HORA,
o.z. ( MAS Čierna Hora) zabezpečujúcu svoju činnosť na celistvom území tvorenom
katastrálnymi územiami obcí: Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ, Trebejov, Kysak,
Obišovce, Veľká Lodina, Malá Lodina, Margecany, Kluknava, Ľubovec, Bzenov,
Rokycany, Kojatice a Suchá Dolina
7. Rozšírenie- obnova siete Verejného osvetlenia
8. Zriadenie hliadky PO na vykonávanie preventívnych kontrol domácností
9. Prerokovanie návrhu na ocenenie p. Martina Ludrovského za dosiahnuté športové úspechy
telesne postihnutých a tiež za propagáciu a šírenie dobrého mena obce Obišovce
10. Správa o kontrolnej činnosti za r. 2012
11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013
12. Diskusia
13. 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......4........ proti ....0... a zdržali sa hlasovania ......1..... poslanci.
−

Zapisovateľom zápisnice sa stal : p Ľudmila Zariková

−

Overovateľom zápisnice sa stali: p. Bc. Matúš Kolcún
p. Janka Tkáčová
K bodu 2: Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení z predchádzajúceho OZ bolo konštatované následovné
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99/2012- bez pripomienok, otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľky
zasadnutia
100/2012 – kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, uznesenie
101/2012 – Úloha splnená -Prerokovanie návrhu VZN č.3/2012 o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Obišovce – Predložený návrh schválený + schválená smernica o výške úhrad a poplatkov za
prepožičanie prívesného vozíka
102/2012- Úloha splnená - Doplnenie VZN č.2/2012 o určení dotácie na prevádzku a mzdy
z RO na dieťa v MŠ a dieťa školských zariadení v súvislosti so zmenou financovania
originálnych kompetencií v zmysle § 7 ods. 9, zákona č. 325/2012 Z.z.
103/2012- Úloha splnená - Prerokovanie návrhu rozpočtu obce RO 2013 – schválený
predložený rozpočet s navrhovanými úpravami
104/2012- Úloha splnená - Prerokovanie návrhu smernice používanie služobného
motorového vozidla a prívesného vozíka- Smernica schválená
K bodu:3 Prerokovanie žiadosti manželov Róberta a Jozefíny Kuncových
Dňa 4.2.2013 manželia p.Róbert Kunc a p.Jozefína Kuncová , obaja bytom Obišovce 42 doručili na
Obec Obišovce- Obecné zastupiteľstvo – Žiadosť o uzavretie kúpnej zmluvy ,na časti pozemku
parcela reg. „ E „ vo vlastníctve obce Obišovce, kde je postavený dom súp.č. 42 v ich vlastníctve
na základe vypracovaného a predloženého geometrického plánu, táto časť bola vyčlenená ako diel
č. 4 pozemku parcela reg. “C“ č. 322/3 vo výmere 54 m 2 a diel č. 2 pozemku parcela reg. „C „ č.
322/1 o výmere 95 m2 je dvor .
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí sa zaoberalo ich žiadosťou a súhlasilo s predajom pozemku
parc. reg. „ E“ č. 789/5 o výmere celkom spolu 149 m2 a cene za 1 m2 -0,10 €/ EUR/ .Prijaté
Uznesenie č. 107/2013.
K bodu :4 Prerokovanie umiestnenia veternej elektrárne v dosahu ES Lemešany
Na tomto zasadnutí pán starosta predniesol požiadavku súkromného sektoru o výstavbu veternej
elektrárne v katastrálnom území obce Obišovce Dnes sa do popredia dostávajú alternatívne zdroje
energie, z pomedzi ktorých snáď najväčší rozmach dosahujú veterné elektrárne Vo veternej
elektrárni sa kinetická energia vetra mení na mechanickú energiu otáčajúcich sa listov rotora a táto
v generátore na elektrickú energiu , ide o využitie nevyčerpateľného zdroja - vetra.
Medzi hlavné ekologické výhody tejto formy využívania energie patria tieto:
•

pri prevádzke nevytvárajú žiadne tuhé , kvapalné ani plynne emisie , prípadne odpady nie
je potrebná ťažba , spracovanie ani dovoz akéhokoľvek paliva

•

zastavaná plocha elektrárne je minimálna

•

po ukončení prevádzky je návrat do stavu „zelenej lúky“ relatívne jednoduchý

K nevýhodám veterných elektrární z hľadiska ekológie môžeme zaradiť nasledovné:
•

akustický hluk , infrazvuk , stroboskopický efekt ,odhadzovanie ľadu ,vplyv na vtáctvo
,vplyv na netopiere vplyv na flóru ,vplyv na hydrosféru , ráz krajiny, rušenie
elektromagnetického signálu

Firma, ktorá má záujem o postavenie veternej elektrárne v prvom rade bude mapovať veternosť
lokality. Jedná sa o lokalitu v blízkosti VSE .
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Zastupiteľstvo súhlasilo s touto alternatívou výstavby elektrárne .
K bodu: 5 Prerokovanie vstupu obce Obišovce ako zakladajúceho člena Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce Karpatia Euroregión s ručením obmedzeným -EZÚS
Karpatia Euroregió
Obecné zastupiteľstvo okrem jednej členky na základe informácií zo strany starostu obce súhlasí
s predloženou informáciou a taktiež súhlasí:
so vstupom obce Obišovce za zakladajúceho člena Európskeho zoskupenia územnej
spolupráce Karpatia Euroregión s ručením obmedzeným -EZÚS Karpatia Euroregión, so
sídlom Komárovce 22, 044 55 Veľká Ida, Slovenská republika
s návrhom dohovoru a Stanov EZÚS Karpatia Euroregión, so sídlom Komárovce 22, 044 55
Veľká Ida, Slovenská republika
s jednorázovým členským príspevkom vo výške 100 € ( slovom jednosto euro)
Zároveň poveruje
Petra Kišidaya, starostu obce Obišovce podpísať Dohovor a Stanovy o založení Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce Karpatia Euroregión s ručením obmedzeným EZÚS
Karpatia Euroregión, so sídlom Komárovce 22, 044 55 Veľká Ida, Slovenská republika
K bodu: 6 Prerokovanie vstupu obce Obišovce do MAS -Miestnej akčnej skupiny ČIERNA
HORA, o.z. ( MAS Čierna Hora) zabezpečujúcu svoju činnosť na celistvom území tvorenom
katastrálnymi územiami obcí: Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ, Trebejov, Kysak, Obišovce,
Veľká Lodina, Malá Lodina, Margecany, Kluknava, Ľubovec, Bzenov, Rokycany, Kojatice a
Suchá Dolina
Pán starosta na tomto zasadnutí znova informoval o tejto miestnej akčnej skupine , ktorá vznikla
pod pracovným názvom „ Čierna hora“ a bude zabezpečovať svoju činnosť na celistvom území
tvorenom katastrálnymi územiami obcí Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ, Trebejov, Kysak,
Obišovce, Veľká Lodina, Malá Lodina, Margecany, Kluknava, Ľubovec, Bzenov, R4okycany,
Kojatice a Suchá Dolina.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie predmetnú informáciu a zároveň súhlasí so vstupom
našej obce do miestnej akčnej skupiny.
K bodu:7 Rozšírenie - obnova siete Verejného osvetlenia
Pán starosta na tomto zasadnutí informoval zastupiteľstvo o znovuobnovení verejného osvetlenia
v obci Obišovce smer Lemešany k bývalej železničnej zastávke, na základe ústnej požiadavky
jednej z obyvateliek bývajúcej v objekte.
Táto vetva bola odpojená od osvetlenia po sprevádzkovaní novej železničnej zastávky. Za
prevádzky tejto vetvy dochádzalo často k jej nefunkčnosti v dôsledku padajúcich stromov na
vedenia a zosúvajúcich sa porastov .
OZ ukladá na základe tejto informácie vypracovať štúdiu s kalkuláciou nákladov na obnovenie
tejto vetvy a informovať žiadateľa o výsledku rokovania OZ.
K bodu :8 Zriadenie hliadky PO na vykonávanie preventívnych kontrol domácností
Pán starosta na zasadnutí OZ informoval , že prehliadky slúžia predovšetkým k prevencii proti
vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.
Kontroly sa vykonávajú v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2001 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
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predpisov Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine
protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestnosti. Pri prehliadkach sa
kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku
požiaru .
Obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce, do
ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením hliadka
preškolením hliadky požiarnym technikom . Zároveň schvaľuje hliadku v zložení: Michal Zarik –
vedúci hliadky a člena Róberta Horňáka a náhradníka Daniela Kunca.
K bodu: 9 Prerokovanie návrhu na ocenenie p. Martina Ludrovského za dosiahnuté športové
úspechy telesne postihnutých a tiež za propagáciu a šírenie dobrého mena obce Obišovce
Na zasadnutí OZ pán starosta navrhol na ocenenie obcou nášho občana Martina Ludrovského, za
dosiahnuté športové úspechy telesne postihnutých a tiež za propagáciu a šírenie dobrého mena
obce Obišovce. Pán Ludrovský okrem iných dosiahnutých výborných výsledkov v športe , ktorému
sa venuje – stolnému tenisu, bol aj jedným z 34 členov výpravy Slovenskej republiky na XIV.
letných paralympijských hrách Londýn 2012 , kde výprava stolných tenistov skvele
reprezentovala našu krajinu.
OZ návrh pána starostu na morálne ocenenie Martina Ludrovského – čestný občan obce berie na
vedomie a schvaľuje udelenie ocenenia k jubileu dovŕšenia 40 rokov veku.
K bodu : 10 Správa o kontrolnej činnosti za r. 2012
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva hlavná kontrolórka obce Obišovce PhDr. Mária Balková
predložila „ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za rok 2012“.
Materiál obsahuje : návrh na uznesenie, dôvodovú správu a materiál . Túto správu OZ zobralo na
vedomie a súhlasí s touto predloženou správou.
K bodu: 11 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013
Materiál plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013 bol predložený na tomto
zasadnutí na schválenie .
Tento plán kontrolnej činnosti OZ zobralo na vedomie a súhlasí s týmto plánom a s doplnením
bodu 3 na kontrolu výmerov dvoch právnických osôb a dvoch fyzických osôb.
K bodu : 12 Diskusia
V diskusií p. Bc. Matúš Kolcún tlmočil požiadavku obyvateľov ulice, kde býva aj pán poslanec,
na údržbu kanálu na dažďovú vodu . Pán starosta na tento dotaz reagoval informáciou, že
predmetný kanál je zapracovaný v projekte Envirofondu, ktorý je znova otvorený.
Ďalším diskutujúcim bol pán Jozef Legath, ktorý poukázal na nebezpečenstvo presahujúcich
konárov stromov ponad miestne komunikácie. Stromy sú značné prestárle a pri vetre a snehu
dochádza k nebezpečenstvu osôb a motorových vozidiel prechádzajúcich po komunikáciách .
Z uvedeného dôvodu bola vytvorená komisia v zložení pp.Legath, Tkáčová, Tomková, ktorá bude
preverovať nebezpečenstvo presahujúcich stromov a navrhovať následné riešenie pre majiteľov
parciel na ktorých sa nachádzajú tieto stromy.
Ďalší bol návrh p. starostu na odpredaj pozemkov na starom cintoríne.
K bodu : 13 Záver
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.19 a ukončil zasadnutie obecného
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zastupiteľstva.
p. Matúš Kolcún Bc.

p. Janka Tkáčová

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

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