
Rokovanie  č.14 OZ Obec Obišovce , konaného 28.05.2012 
Z Á P I S N I C A  

 
zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 28.05.2012 
Prítomní:       podľa PL 
Overovateľ:  pp.  Janka   Tkáčová 
                             Matúš  Kolcún Bc. 
Program: 
  
        

1. Otvorenie zasadnutia,určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Kontrola uznesení 
3. Predstavenie investičného zámeru „ Tepelná elektráreň na báze pyrolýzy- splyňovanie 

drevenej štiepky“. 
4. Príprava náhradnej výsadby a iných investičných zámerov 
5. Majetkové priznanie verejných funkcionárov ( komisia) 
6. Prerokovanie „ Smernice o účtovaní a obehu účtovných dokladov“ 
7. Prerokovanie návrhu VZN o úhradách za poskytovanie soc. služieb v pôsobnosti územnej 

samosprávy obce 
8. Predaj drobného majetku obce ( stoly,stoličky) 
9. Schválenie platu starostu a hlavnej kontrolórky obce 
10. Žiadosť p. Horňákovej Renáty o predĺženie nájmu Centra pomoci  
11. Diskusia 
12. 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 
s doplnením bodov 9 a 10. Za hlasovali  poslanci...5..., proti ...0... a zdržali sa hlasovania ....0.... 
poslanci. 
 
− Zapisovateľom zápisnice sa stala :Ľudmila Zariková 

 
− Overovateľom zápisnice sa stali: pp. Janka Tkáčová 

Matúš Kolcún 
 
V rámci otvorenia zasadnutia p. starosta zúčastnených poslancov poinformoval o následných  
aktivitách . 
 
K bodu  2:  
Kontrola uznesení zo Zasadnutia č.11,12 a 13 
Na zasadnutí OZ boli  p. starostom prejdené jednotlivé uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia  
 

� 63 – bez pripomienok , splnené 
�  64 – uznesenie 60/2012  -ďalej sa OZ nebude týmto  zaoberať, nakoľko  developer    

         neinformoval obec o ďalšom záujme výstavby integrovaného plazmového splyňovania 
         – fi SURIN a Partners, s.r.o. Humenné 



�  65 -  s pripomienkami schválený rozpočet 
�  66 – predložená správa kontrolórky k úhrade výšky príspevku a spôsob jeho úhrady v 

         predškolskom zariadení - splnené 
�  67 -  odkanalizovanie KD -splnené 
�  68 -  v priebehu 22 týždňa budú k dispozícií aktuálne informácie okolo novo vznikajúceho    

         združenia  Svinka  Európske zoskupenie územnej spolupráce ,tieto budú predložene na 
         najbližšom zastupiteľstve   
 
Obecné zastupiteľstvo na  tomto zasadnutí ďalej prejednal : 
 

� doplnenie VZN č. 3/2008 ,Čl.II  bod 5 odst.d) o  výšku pomernej  časti   príspevku na 
úhradu nákladov spojeným s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení, čo činí 
0,33 € /   deň 

          s predloženým návrhom OZ  súhlasí  a schvaľuje: 
 

� výšku pomernej časti príspevku na úhradu  nákladov spojených s hmotným zabezpečením v 
predškolskom zariadení a to sumu 0,33 € /  deň 
 

K bodu 3 :  
            Predstavenie investičného zámeru „ Tepelná elektráreň na báze pyrolýzy- splyňovanie 
drevenej štiepky. Predstavenie zámeru  BioWatt Energy,s.r.o., Ličartovce 333 pre výstavbu tepelnej  
elektrárne. Je založená na  princípe splyňovania (pyrolýza) drevnej štiepky, ktorej predpoklad 
výstavby je medzi vlečkou a cestou smer Ličartovce- Prešov. V súčasnosti sa pyrolýza považuje za 
atraktívnu technológiu vďaka tomu, že sa uskutočňuje pri relatívne nízkych teplotách. Tým sa 
znižujú emisie škodlivín v porovnaní s úplným spaľovaním biomasy. K spaľovaniu sa bude 
používať lesná štiepka má vlastnosti palivového dreva. Štiepky sa vyrábajú z drevných odpadov, napr. 
tenčiny z prerieďovania porastov alebo konárov. Dĺžka lesnej štiepky sa pohybuje v rozmedzí 5 až 50 
mm (v smere vlákien), šírka od 5 do 30 mm a hrúbka od 5 do 15 mm. Častice väčších rozmerov sú 
prípustné do 3% a menších rozmerov do 10% hmotnosti štiepok v prirodzenom stave vlhkosti. Výhodou 
štiepky je, že rýchlejšie schne, a tiež umožňuje automatickú prevádzku kotlov pri použití zásobníka a 
dopravníka paliva.  
            Zjednodušený opis pracovného postupu: 

� Doprava homogénej štiepy 
� Drevná štiepka s riedeným kyslíkom v reaktore 
� Sanie výrobného plynu 
� Čistenie a chladenie plynu 
� Spaľovanie plynu v motore s pripojeným generátorom 
� teplo a elektrina sú dodávané pre zákazníka 

      V tomto systéme pracujú tri agregáty s výkonom 30 kW a zvukovou izoláciou. Obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje  výstavbu  tepelnej elektrárne na princípe splyňovania drevnej štiepky. 

 
K bodu 4 

Príprava náhradnej výsadby a iných investičných zámerov 
 
            Na tomto zasadnutí  bol p. starostom predložený koncepčný návrh riešenia náhradných 
výsadieb , kde po príprave  pasportu ( grafické znázornenie  jestvujúcich výsadieb s krátkym 
popisom stavu drevín a vhodnosti ich umiestnenie a prípadného doplnenia, zdokumentovanie 
ostatných verejných priestranstiev vhodných na náhradnú výsadbu s koncepčným návrhom 
charakteru výsadieb a ostatných technických prvkov). 
Po odsúhlasení  pasportu zelene OZ postúpi  riešenie výsadby na  odsúhlasenie Obvodnému úradu 
životného prostredia, obec pristúpi k riešeniu záeru. 
K bodu 5 

Majetkové priznanie verejných funkcionárov ( komisia) 
 
            V zmysle  zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 



verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov boli predložené majetkové priznania  
p Petra Kišidaya a p.Gabriely Petričovej. Komisia pri OZ v Obišovciach na ochranu verejného 
záujmu konštatuje, že boli splnené podmienky zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. MP boli   doručené  k 31. marcu 2012 
K bodu 6 

Prerokovanie „ Smernice o účtovaní a obehu účtovných dokladov“ 
 

            Obecné zastupiteľstvo  navrhuje a súhlasí  s prerokovaním „Smernice o účtovaní a obehu 
účtovných dokladov“ na najbližšie zastupiteľstvo . 
 
 K bodu 7 

Prerokovanie návrhu VZN o úhradách za poskytovanie soc. služieb v pôsobnosti 
územnej samosprávy obce 

 
           Obecné zastupiteľstvo  Predložené Všeobecné záväzné nariadenie obce Obišovce č.1/2012 o 
úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy obce, ktoré bolo 
schválené uznesením č.75/2012 bez pripomienok. 
K bodu 8 

Predaj drobného majetku obce ( stoly,stoličky) 
           Nnávrh na vyradenie drobného majetku obce ( stoly, stoličky), de bola zriadená  vyraďovacia 
komisia v zložení: p. Baboľová, p. Legath, p. Tkáčová 
 
K bodu  9  
Schválenie platu starostu obce na rok 2012 
 
            Návrh  na úpravu platu v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z. , schvaľue plat starostu vo výške 
1347 € a plat kontrolórky vo výške 59 € .Platové náležitosti starostu a hlavnej kontrolórky sú platné 
od 1. 1. 2012. 
K bodu 10 
Žiadosť p. Renáty Horňákovej 
 
           Obecným zastupiteľstvo  bolo oboznámené list advokátky JUDr Renáty Dolanskej a listom 
Renáty Horňáovej.  Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predĺžením nájmu pre p. Renátu Horňákovu o 3 
mesiace do 31. 7. 2012 
 
K bodu 11 
Diskusia a záverečného 
 
            V diskusií p. Legáth sa informoval  o existencií školskej rady pri MŠ a poprosil p. starostu 
aby  to zistil u riaditeľky, ďalej na najbližšie zasadnutie je potrebné pripraviť  štruktúru 
zamestnancov obce s  popisom činnosti..Taktiež sa  p. Legath informoval o  konaní  rodičovských 
združení pri MŠ Obišovce.Dotaz p. Baboľovej , či v studničke bol obcou robený rozbor vody, kde 
ju spätne informoval pán starosta o tom, že rozbor vody sa nerobí. Pán starosta  poďakoval 
prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.14 a ukončil  zasadnutie  obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
Janka   Tkáčová                                 Matúš  Kolcún Bc. 
 
 
 
 
................................................   ............................................. 
                 overovateľ              overovateľ 


