Rokovanie č. 5 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 30.06.2015
ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ:

:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice , schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Smernica č. 1/2015 – zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov protispoločenskej
činnosti v zmysle zákona NR SR č. 307/2014
Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky za rok 2014
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obišovce – ponuky na jeho vypracovanie
Prerokovanie žiadosti p. Štefana Dudáša – odkúpenie pozemku
Prerokovanie žiadosti ECAV Obišovce – finančná podpora letného dorastovo- mládežníckeho
tábora
Zmluva č. MK-8058/2015/1.4 poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK na rok
2015 – Čl.2 bod 2 – spolufinancovanie projektu vo výške 5%, t. j. 525,00 €.
Údržba priestorov obecného úradu – omietky, hyg. náter, podlaha
Správa starostky o činnosti, vyhodnotenie uskutočnených akcií spolufinancovaných
a organizovaných obcou, rôzne.
Diskusia
Záver

K bodu 1 : Otvorenie zasadnutia
Pani Maria Baboľová otvorila a viedla rokovanie obecného zastupiteľstva. Privítala
prítomných poslancov na zasadnutí a oboznámila ich s programom rokovania OZ
s doplnením o bod 2a – Vystúpenie pána Mareka Konkoľa
Za hlasovali poslanci 5 proti ... ..0..... a zdržali sa hlasovania ....0...... poslanci.
K bodu 2.Určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
zasadnutia
 Zapisovateľom zápisnice sa stala : p Ľudmila Zariková


Overovateľom zápisnice sa stali: p. Jozef Legath
p. Matúš Kolcún

K bodu 2 a:Vystúpenie pána Mareka Konkoľa
Pani starostka p. Baboľová úvodom udelila slovo pánovi Konkoľovi, ktorý sa úvodom
predstavil prítomným, kde býva na súp.č. 156, potom uviedol, že jeho mamu zrazilo auto , tak
sa opravil, že skoro ju zrazilo auto a pani Agáta Franková vystúpila v relácií Reportéri, že
aká nebezpečná je prístupová cesta k miestu ich bydliska . Následne uviedol prítomným, že
p.Vrzalovská slovne napadla matku p. Mareka Konkoľa a dokonca aj jeho mŕtvu starú
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matku, následne štyria železničiari oberali čerešne , ktoré stromy posadil otec pána
Konkoľa a aj samotný pán Konkoľ. Pán Konkoľ uvádza, že nie je mysliteľné, aby ich
obťažovali ľudia. Pri prejave sa obrátil aj na pána Jozefa Legatha s tým, že pri ich
rozhovore pán Legath im povedal, že sú ako cigáni. Ten sa ihneď ohradil a uviedol, že pán
Konkoľ zmenil slovosled slov , ktorý zmenil celý zmysel vypovedanej vety pánom
Legathom. Preto žiada obec, aby osadila tabule so zákazom vstupu na pozemok. Pani
starostka mu vysvetlila, že pozemok nepatrí obci, preto obec nemôže zasahovať
a umiestňovať tabule na cudzí pozemok. Jedná sa o územie , ktoré patrí do ochranného pásma
železníc. Ďalším problémom je riešenie na ceste III.triedy Obišovce- Lemešany, auta
nerešpektujú rýchlosť a pri vychádzaní od nehnuteľnosti , kde býva rodina Konkoľová ,
dochádza ku kolíznym situáciám .Uviedol, že on už sám telefonický inicioval riešenie tejto
cesty a telefonický rozprával s pánom, na ktorého meno si nepomínal. Pán Konkoľ
navrhoval presun označenia začiatku obce , prípadne umiestnenie spomaľovacej značky
a položil otázku, či ľudský život nie je viac . Na tento príspevok mu znova odpovedala pani
starostka s tým, že cesta nie je majetkom obce. Cestu spravuje Správa ciest KSK a vie mu
v tejto chvíli povedať toľko, že na 2.7.2015 zvolala pracovné stretnutie s OR PZ Košiceokolie –Okresným dopravným inšpektorátom, Okresným úradom pre cestnú dopravu
a pozemnými komunikáciami Košice- okolie, Hroncova 13 a Správou ciest KSK ,
Hviezdoslavova 48, Moldava nad Bodvou
K bodu 3: Kontrola uznesení
Uznesenie
č. 36/2015- Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – bez
pripomienok
č. 37/2015 – Kontrola uznesenia z predchádzajúceho - bez pripomienok

-

č. 38/ 2015 Návrh a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2014 – bez pripomienok
č. 39/2015 - Prerokovanie žiadosti p. Maliara Stanislava – berie na vedomie a realizáciu spevnenia
príjazdovej cesty bude realizovať p. Legath bezodplatne
č. 40/2015 - Podanie písomného oznámenia v zmysle Predpisu č. 357/2004 Z.z. hlavného
kontrolóra obce – OZ berie na vedomie a bolo zákonom predpísaným spôsobom splnené.

-

Zverejnená priemerná mzda v NH za rok 2014 – zákonná úprava platu starostu
a hlavného kontrolóra na rok 2015 – berie na vedomie a schvaľuje zákonom stanovenú úpravu platu
starostke obce vo výške HM 1279,00 € a hlavnej kontrolórke obce vo výške HM 129,00 €.
Č. 41/2015

Č. 42/2015 - 8 Informácia o existujúcej výzve na realizáciu Detských a Multifunkčných ihrísk –
OZ berie na vedomie

.
B: Berie na vedomie
 Kontrolu uznesení z 4. Zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.4.2015
K bodu 4: Smernica č. 1/2015 – zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov
protispoločenskej činnosti v zmysle zákona NR SR č. 307/2014

OZ berie na vedomie a schvaľuje Smernicu č. 1/2015 – zásady podávania, preverovania
a evidovania podnetov protispoločenskej činnosti v zmysle NR SR č. 307/2014
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K bodu 5: Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky za rok 2014
Starostka obce prečítala správu audítora o výsledku overenia účtovnej závierky za rok 2014.
OZ uvedenú správu vzalo na vedomie a zároveň jednohlasne schválilo túto správu.
K bodu : 6 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obišovce – ponuky na jeho
vypracovanie

Starostkou obce bola prednesená požiadavka na vypracovanie Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Obišovce. Nakoľko uvedený dokument je potrebné vypracovať
v zmysle zákona č. 309/2014 Z.z., kde podľa §12 písm.b) ktorý ukladá obciam povinnosť
každoročne do 31.mája zasielať príslušnému VÚC správu o plnení PHSR.
OZ správu o vypracovaní PHSR obce berie na vedomie s možnosťou vypracovania v rámci
personálnych kapacít obecného úradu.
K bodu 7: Prerokovanie žiadosti p. Štefana Dudáša – odkúpenie pozemku
OZ žiadosť pána Štefana Dudáša o odkúpenie pozemku na parc. Č. 789/2 o rozlohe 200 m2
vzalo na vedomie. Na rokovaní obecného zastupiteľstva bol prítomný aj žiadateľ p. Štefan Dudáš,
ktorý predniesol dôvody na odkúpenie uvedenej parcely č. 789/2 o výmere 200 m2. Pán Štefan
Dudáš, majiteľ parcely susediacej k parcele, ktorú žiada odkúpiť, nemal vedomosti o tom, aby parcela
č. 789/2 nepatrila k ich parcele, nakoľko rokmi bola užívaná jeho starými rodičmi a rodičmi. Uvedenú
skutočnosť zistil v čase, keď vybavoval stavebné povolenie a bolo potrebné vytýčiť pozemok, ktorý
ako jednému z dedičov mu bol pridelený. Na základe uvedených skutočností zistil, že hranica, ktorú
tvorí oplotenie vyhotovené ešte z čias jeho starých rodičov nie je totožná s príslušnými LV, nakoľko
časť pozemku patrí obci.
OZ konštatovalo, že uvedená parcela nie je použiteľná na iné efektívne využitie zo strany obce,
naopak je záťažou na jej údržbu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne zámer predaja uvedenej parcely č. 789/2 o rozlohe 200

m2 na LV 957 s podmienkou vyhotovenie geometrického plánu a súdno-znaleckého posudku
žiadateľom na jeho vlastné náklady. Uvedený predaj pozemku bude realizovaný podľa §9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zámer
prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Obišovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa –
uvedený pozemok bol v užívaní ešte jeho predkami – starými rodičmi a rodičmi.

K bodu 8: Prerokovanie žiadosti ECAV Obišovce – finančná podpora letného dorastovomládežníckeho tábora
Starostkou obce bola prečítaná žiadosť ECAV v Obišovciach zo dňa 15.06.2015. Žiadosť bola
odôvodnená ako pomoc rodičom a správnym využitým voľného času našej mládeže počas letných
prázdnin.
Nakoľko obec nemá prijaté VZN na financovanie takýchto aktivít, bola schválená suma 200,00 € na
nákup potravín počas tábora. Uvedený tábor sa pripravuje ako 6-dňový tábor na Drienici pre dorast
a mládež vo veku od 12 rokov.
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K bodu 9: Zmluva č. MK-8058/2015/1.4 poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu
MK na rok 2015 – Čl.2 bod 2 – spolufinancovanie projektu vo výške 5%, t. j. 525,00 €.
Uvedený bod bol spomínaný na predchádzajúcich rokovaniach, avšak až po schválení žiadosti
Národného projektu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva „3“ a schválením
poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK na rok 2015 podľa čl. 2 bod 2 je
spolufinancovanie obce na danom projekte vo výške 5%, t. j. 525,00 €.
OZ vzalo na vedomie a schválilo spolufinancovanie projektu MK SR č. 8058/2015/1.4 v zmysle čl. 2
bod 2 a to vo výške 5%, t. j. 525,00 €.

K bodu 10: Údržba priestorov obecného úradu – omietky, hyg. náter, podlaha
V priestoroch obecného úradu v Obišovciach starostka obce navrhla údržbu priestorov. Údržba
priestorov je navrhnutá v týchto krokoch:
- Zasadačka obecného úradu: nové stierky, plávajúca podlaha
- Sekretariát obecného úradu: nové stierky, dlažba a plávajúca podlaha
- Terajšia kancelária starostu obce: hygienický náter, plávajúca podlaha
Náter priestorov je už aj z časového hľadiska nutný ako hygienicky.
V priestoroch sekretariátu a kancelárie starostu je poškodená podlaha a dochádza k častým
zakopnutiam osobami, ktoré prechádzajú uvedeným úsekom kancelárie. V priestore, kde bola
umiestnená stolička starostu obce je podlaha (guma) potrhaná. Podlaha je poškodená na viacerých
miestach.
OZ súhlasí a schvaľuje údržbu priestorov OcÚ a kúpou materiálu vo výške 1.300,00 €.

K bodu 11: Správa starostky o činnosti, vyhodnotenie uskutočnených akcií
spolufinancovaných a organizovaných obcou, rôzne.
Starostka obce predniesla správu o činnosti. Niektoré informácie sa prelínajú s jednotlivými bodmi
rokovania. Neboli žiadne podnety zo strany obecného zastupiteľstva. Správa bola informatívna.
V závere boli vyhodnotené kultúrno-spoločenské podujatia v obci, Deň matiek, Deň otcov na
Zámčisku, Podujatie z príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra na Zámčisku s hlavným
organizátorom a iniciátorom podujatia ZO Matice Slovenskej v Ličartovciach. Starostka obce pozvala
poslancov do obce Sokoľ, ktorá organizovala Deň obce 4.07.2015 a obec Obišovce bola pozvaná na
súťaž vo varení guľáša. Obec Obišovce tvorila tím s obcou Trebejov. Z prítomných poslancov, nikto
neprejavil záujem. Dobrovoľnými účastníkmi boli člen kultúrnej komisie p. Ivanecký Juraj,
zamestnankyňa p. Ľ. Zariková a starostka obce p. Baboľová.

K bodu 12: Diskusia
V diskusii vystúpila:
1. Mgr. Katarína Horňáková – predniesla návrh občianky p. Alexiovej a to: Ak nás opustí
navždy náš občan, či by uvedená skutočnosť nebola oznámená v miestnom rozhlase, kde by
bolo oznámené kto zomrel, kedy s ním bude posledná rozlúčka a zároveň vyjadrenie sústrasti
pozostalým.
Starostka obce a OZ súhlasí s daným návrhom, avšak až po udelení súhlasu pozostalými.

Obec Obišovce - funkčné obdobie 2014 - 2018

Rokovanie č. 5 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 30.06.2015
2. P. Gabriela Vargová – vystúpila so žiadosťou o doriešenie technicko –organizačných bodov
k pripravovanej akcií Deň detí a Juliáles, ktorý sa mal konať 5.07.2015 v priestoroch MŠ.
(dovezenie stolov z PZ v počte 6 kusov a 12 stoličiek, príprava plechového sudu na založenie
ohňa pri zásahu požiarnikmi)
3. P. Mária Szaboová – miestna kronikárka informovala OZ o školení kronikárov, ktorého sa
zúčastnila vrámci ponuky RVC Prešov
Uviedla, ktoré pomôcky je potrebné zakúpiť a vysvetlila spôsob akým sa dokumentujú
materiály a udalosti, ktoré sa bezprostredne dotýkajú života v obci.
Je potrebné na obec zakúpiť: a) dokumentačné pero, ktorým sa píše kronika a pamätná kniha,
b) pamätnú knihu, c) fotoalbum, alebo obaly, d) rýchloviazače a euroobaly.
4. Starostka obce informovala Mgr. Horňákovú a novom zákone o knižniciach č.126/2015, kde
jej odovzdala znenie zákona a zároveň ju poprosila o zistenie dátumu vzniku knižnice v obci
Obišovce. Uvedenú skutočnosť je potrebné k zaevidovaniu knižnice stránke MK.

K bodu 13: Záver
Pani starostka poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.5 a ukončila zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

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

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