Rokovanie č. 27 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 07.08.2014
ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: Janka Tkáčová
Bc. Matúš Kolcún

Program:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice , schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
Zabezpečenie realizácie modernizácie VO v obci
Návrh zmeny rozpočtu – rozpočtové opatrenia
Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2014 -2018
Určenie pracovného úväzku starostu na volebné obdobie 2014 - 2018
Zásady odmeňovania poslancov OZ na volebné obdobie 2014 – 2018
Zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra obce z 0,05% na 0,1%
Diskusia
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 doplnení bodu č. 10 Zvýšenie úväzku
kontrolórky obce z 0,05% na 0,1 % a presunom –diskusie na bod-11 a záver na bod 12. OZ
schválilo tento program rokovania po doplnení bodu 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
p. Bc. Matúš Kolcún

K bodu 3: Kontrola uznesení
167/2014 – Otvorenie zasadnutia , schválenie programu, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice- bez pripomienok
168/2014- Kontrola uznesení zo zasadnutia č. 25 - uznesenie č. 145/2013-Prerokovanie
návrhu na riešenie detského ihriska v časti obce Putnok - trvá / informácia pána starostu /
169/2014- Stanovisko hlavného kontrolóra obce Obišovce k záverečnému účtu .- bez
pripomienok
170/2014 –Schválenie záverečného účtu obce Obišovce za rok 2013 -bez pripomienok
Obec Obišovce - funkčné obdobie 2010 - 2014

Rokovanie č. 27 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 07.08.2014
171/2014 – Majetkové priznanie verejných funkcionárov v obci – bez pripomienok
172/2014- Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2014, rozpočtové opatrenia – bez
pripomienok
173/2014- Opätovné prerokovanie predaja pozemku par. Reg.“ E „ č. 789/5 pre p
.Jozefínu Kuncovú - bez pripomienok
174/2014- Pripravované spoločenské podujatia v obci – bez pripomienok
175/2014- Schválenie platu hl. kontrolóra a starostu pre rok 2014 – bez pripomienok

Pri kontrole uznesení z predchádzajúceho OZ bolo konštatované nasledovné:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z 26. Zasadnutia obecného
zastupiteľstva, konaného dňa 29.05.2014
K bodu: 4 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
V tomto bode programu Kontrolórka obce predložila OZ Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2014. Plán bol včas zverejnený obvyklým spôsobom a taktiež poslanci OZ
boli včas s týmto materiálom oboznámení.
Hlavný kontrolór v zmysle § 18 f, ods.1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie OZ
plán kontrolnej činnosti 1 krát za šesť mesiacov. Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce,
činnosť obecného úradu a orgány samosprávy obce. Rozsah kontrolnej činnosti HK v zmysle
predmetného zákona je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
Hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce.
OZ na tomto zasadnutí jednohlasne prijalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Obišovce na obdobie II. polroka 2014.

K bodu : 5: Zabezpečenie realizácie modernizácie VO v obci
Vzhľadom na životnosť, technickú zastaranosť a energetickú náročnosť existujúcich svietidiel sa
navrhuje nahradiť svietidlá verejného osvetlenia modernými LED svietidlami. Existujúce svietidlá
sa demontujú aj s výložníkmi a nahradia sa svietidlami o výkone 49W LED resp. 73W LED na nových
výložníkoch na betónové stožiare. Napájacie vodiče od hlavného vedenia VO sa nahradia vodičom
CY 2,5. Existujúce napájanie osvetlenia je z rozvádzača VO, ktorý je v zlom technickom stave a je
potrebné ho vymeniť. Na realizáciu tejto stavby bola spoločnosťou TENDER-KONZULT, s.r.o. ako
splnomocnený zástupca Obce Obišovce pre verejné obstarávanie, podľa § 6 zákona č. 25/2006
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri
obstarávaní podlimitnej zákazky postupom podľa §100 až 102 ZVO, ktorej predmetom je
„Stavebnoinštalačné práce na stavbe Výmena svietidiel verejného osvetlenia, Obišovce“. Pán starosta
informoval ako úspešný uchádzač po vyhodnotení ponúk bola vybraná firma ELTODO
OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice s ktorou bude podpísaná zmluva o dielo na
uskutočnenie stavebných prác, dohodnutý termín podpisu zmluvy je 11.8.20114 a realizácia sa
predpokladá na september 2014(2 -3 týždeň). Pán starosta ešte prítomných informoval o ponuke
dodávateľa svietidiel o nastavení svietivosti pri stmievaní, čím vznikne ďalšia úspora spotreby
energie a taktiež o tom , že cena bola vysúťažená zo 72 000€ na 45 000 €. Pre tento účel je potrebné
prijatie úveru vo výške 44 500 € zo strany Prima banky Slovensko a.s. so sídlom Hodžova 11, 010
11 Žilina SR IČO 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve. Prijatie úveru na realizáciu stavby bolo poslancami OZ odsúhlasene, k čomu bolo prijaté
uznesenie č. 179/2014.

Zároveň k predmetnému úveru podala stanovisko hlavná kontrolórka obce k dodržaniu
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Čiže v zmysle § 17, odst.9 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších právnych
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predpisov preveruje hlavný kontrolór obce dodržiavanie podmienok na prijatie zdrojov
financovania pred ich prijatím. Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje
financovania , len ak celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných prlátok návratných zdrojov
financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka. Na základe uvedeného hlavná kontrolórka obce
konštatuje, že Obec Obišovce spĺňa podmienky určené zákonom a roku 2014 môže návratné
zdroje financovania vo výške 44 500 € prijať.
K bodu : 6 Návrh zmeny rozpočtu – rozpočtové opatrenia
V tomto bode jednania starosta obce predkladá OZ návrh na zručenie zmeny rozpočturozpočtové opatrenia č.3, kde bolo schválené v rozpore so zákonom, nakoľko finančné prostriedky
z úveru boli schválené na bežné výdavky. Po konzultácií s metodičkou Daňového úradu je
rozpočtové opatrenie predložené opätovne na tomto zasadnutí na kapitálové výdavky. Týmito
zmenami v príjmovej a výdavkovej časti sa menia celkové príjmy a výdaje obce zo sumy 354 945,93 €
na sumu 281 500,93 €. Ďalej OZ sa zaoberalo návrhmi na zmenu rozpočtu a to v súlade s § 11 ods.4
písm. b) zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe odst 2
písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov. Predložené zastupiteľstvu boli rozpočtové opatrenia č. 07, 08, 09, 10, 11 a 12 –
presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a povolené prekročenie výdavkov pri
dosiahnutí vyšších príjmov. Týmito zmenami v príjmovej a výdavkovej časti sa menia celkove príjmy
a výdaje obce zo sumy 281 500,93 € na sumu 355 730,49 € . Obecné zastupiteľstvo schválilo túto
zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 7, č.8, č.9,č.10,č.11 a č.12.

K bodu : 7 Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2014 -2018
V zmysle § 11 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie
r. 2014 -2018.
Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia zákona
o obecnom zriadení takto:
a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000obyvateľov obce 5 až 7 poslancov....... atď
Podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov
samosprávy obcí uznesením č. 181/2014 zo dňa 7.8.2014 určilo, že obecné zastupiteľstvo
v Obišovciach bude mať celkom päť poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode
utvorenom pre celú obec .

K bodu 8: Určenie pracovného úväzku starostu na volebné obdobie 2014 – 2018
Zároveň na tomto zasadnutí sa poslanci OZ zaoberali rozsahom výkonu starostu obce . Oz podľa
§11 ods.4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznesením č. 182/2014 zo dňa 7.8.2014 určilo výkon funkcie starostu obce pre nové volebné obdobie
r. 2014 -2018 v rozsahu jedna, to znamená v plnom rozsahu.

K bodu 9: Zásady odmeňovania poslancov OZ na volebné obdobie 2014 – 2018
V tomto bode jednania sa poslanci zaoberali odmeňovaným poslancov pre nasledujúce volebné
obdobie rokov 2014-2018. Bol prednesený návrh na odmeňovanie poslancov a to nasledovne:

Za účasť na riadnom zasadnutí OZ v roku patrí odmena vo výške 50 € pri
štyroch zasadnutiach ročne
V prípade viacerých zasadnutí maximálna ročná odmena je 300 €
Tento návrh poslanci prijali a súhlasili s týmto návrhom zvýšenia odmeny pre nastavajúce
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funkčné obdobie rokov 2014-2018.
K bodu 10: Zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra obce z 0,05% na 0,1 %
V spojitosti s prácou hlavnej kontrolórky obce bol na tomto zasadnutí doplnení program
o tento bod rokovania. Kde poslanci OZ navrhli zvýšenie úväzku z 0,05% na úväzok 0,1% .
Toto zvýšenie prijali všetci poslanci kladne .
hlavnej kontrolórke obce podľa § 18 c zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov , priemerná mzda v NH - 824 € x koeficient 1, 15 = 947,60 (
úväzok ) x 0,1% = 94,76 €, zaokrúhlené na celé eurá nahor 65 € s účinnosťou od
1.8.2014.
K bodu 11: Diskusia
• Pán starosta informoval prítomných o realizovaných prácach firmou TRIS, kde
uviedol že prace pokračujú podľa plánu je už opravený aj pomník, kde bol problém
s travertínom, nakoľko poškodené dielce bolo potrebné vymeniť. Taktiež informoval
o oprave prepadajúcej sa cesty pri parku nad jarkom, tu do opravy a vybudovaniu
rímsy investoval SC KSK, ktorý komunikáciu prevádzkuje.
• Ďalšiu informáciu na dotaz, čo s panelmi, ktoré ostali po oprave chodníka smer
Kysak, pán starosta navrhol uloženie týchto paneloch na časť cesty pri Horňákových ,
nakoľko pri výjazde z poľa obslužnými vozidlami dochádza k znečisteniu miestnych
komunikácií . V prvom rade však je potrebné vytýčiť cestu geodetom a tak vytvoriť
kanál, ktorým by bola zvedená voda z poľa na pozemok cintorína do stratená a tak
uloženie týchto panelov.
• Taktiež pán starosta prítomných informoval o stave priečok v Materskej škole
a pripravovanom projekte prípadnej rozšírenej opravy problémových priestorov.
V tomto prípade teraz dôjde k oprave škár a celých problémových priestoroch tak,
aby prevádzka v septembri riadne fungovala bez akéhokoľvek obmedzenia

K bodu 12: Záver
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.27 a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

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

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