Rokovanie č. 7 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 27.11.2015
ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: p. Bc. Matúš Kolcún
p. Štefan Ščepita
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice , schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Program rozvoja vidieka SR- opatrenie 7- podpora investície prostredníctvom RRA Borolo
Program rozvoja vidieka SR –opatrenie 7 – podpora na investície prostredníctvom RZUS
Investičný zámer v extraviláne obce Obišovce – firma Casso Steel Trade, s.r.o. ( výroba
asfaltových zmesí)
7. Prevádzkový poriadok- posilňovňa v priestoroch Kultúrneho domu
8. Výročná správa obce za rok 2014- správa audítora o overení súladu VS s účtovnou závierkou za
rok 2014
9. Informácia DCOM
10. V zmysle zákona 138/1991 Z.z. – zámer prevodu majetku z dôvodov osobitného

zreteľa pri zámene majetku

11. Diskusia
12. Záver

K bodu 1 : Otvorenie zasadnutia
1. Pani Maria Baboľová otvorila a viedla rokovanie obecného zastupiteľstva. Privítala

prítomných poslancov na zasadnutí a oboznámila ich s programom rokovania OZ s tým,
že rokovanie sa dopĺňa o bod 10. V zmysle zákona 138/1991 Z.z. – zámer prevodu
majetku z dôvodov osobitného zreteľa pri zámene majetku a bod Diskusia sa presúva na
bod 11 a Záver na bod 12.
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. Bc. Matúš Kolcún
p. Štefan Ščepita

K bodu 3: Kontrola uznesení
č. 53/2015- Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – bez
pripomienok
č. 54/2015 – Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia - bez pripomienok

-

č. 55/ 2015 Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II
Polrok 2015 - bez pripomienok
č. 56/2015 – Rozpočtové opatrenia č. 2/2015 k Rozpočtu obce na rok 2015 – bez pripomienok,
rozpočtové opatrenia č. 2015-02 až 2015- 06 schválené
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č. 57/2015 – Odpredaj pozemku obce žiadateľovi p. Štefánovi Dudášovi – bez pripomienok,
z dôvodov hodných osobitného zreteľa predaj OZ schválený

–

Výmena a odkúpenie pozemku od firmy Lusago ( budova bývalej JEDNOTY):
prístupová cesta, pozemok pod Požiarnou zbrojnicou – úloha splnená OZ súhlasí
s vysporiadaním pozemkov na základe výjazdového konania OZ a majiteľa firmy Lusago . Výjazd
uskutočnený 19.9.2015( sobotu) o 14.00 hod. Výjazdu sa zúčastnili: Starostka obce p. Baboľová, p.
Štefan Ščepita, p.Renáta Gaľová, p. Mgr. Katarína Horňáková. Obec na tomto zasadnutí pripraví
uznesenie výjazdového rokovania.
Č.58/2015

Č. 59/2015- V zmysle vyhlášky MV SR č. 12/2002 Z.z. o požiarnej prevencií v znení neskorších
predpisov – návrh členov hliadky, vykonávajúcich preventívne protipožiarne kontroly– úloha
splnená , hliadka schválená
Č. 60/2015 – Prerokovanie žiadosti o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia- bez
pripomienok OZ zistilo možnosti napojenia VO na výjazdovom rokovaní dňa 19.9.2015
Č.61/2015- Žiadosť o nápravu v rámci ochrany životného prostredia –poverená starostka obce, na
ďalšie rokovanie s dotknutými spoločnosťami, , ktorý miestnu komunikáciu používajú
Č. 62/2015 Žiadosť o technickú zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení mimo
domácnosť - KD – prekládka dnešným dňom t.j. 27.11.2015 uskutočnená

B: Berie na vedomie
 Kontrolu uznesení zo 6. Zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16.9.2015
B: Berie na vedomie
 Kontrolu uznesení zo 6.. Zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa
16.9.2015
K bodu 4: Program rozvoja vidieka SR- opatrenie 7- podpora investície
prostredníctvom RRA Borolo
Pani starostka v rámci združenia MASK informovala o projekte prostredníctvom RRA –
Borolo . Ide o Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020 Opatrenie
7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach Jedná sa: Podopatrenie 7.2
podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátanie investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie . Podopatrenie 7.4. podpora na investície do vytvárania , zlepšovania alebo
rozšírovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátanie voľného času
a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Podopatrenie 7.5 podpora na investície do rekreačnej
infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na
verejné využitie. Pani starostka v súvislosti s týmito ponukami a možnosťami obce sa
sústredila na možnosti rekonštrukcie kultúrneho domu, kde by mala predstavu v prvom
rade o bezbariérovom riešení vstupu do objektu a ďalších možných úpravách interiéru o čom
informovala aj poslancov obecného zastupiteľstva , ktorí súhlasili s touto možnosťou
úpravy KD.
K bodu 5: Program rozvoja vidieka SR –opatrenie 7 – podpora na investície
prostredníctvom RZUS
Pani starostka informovala prítomných o RZUS-Regionálnom združení regiónu Svinky – Karpatia ,
kde je združených okolo 150 obcí. To zoskupenie však nevyvíja žiadnu činnosť. Naša obec okrem
uvedeného zoskúpenia je členom RZUS Svinka spolu s dvoma maďarskými obcami.. Zástupcovia
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týchto obcí boli u nás , kde si s pani starostkou vymenili informácie o systéme prác u nich a na čom
by mali záujem sa zamerať . Jednou z ich predstáv je výstavba ranča v oblasti Zámčiska. S touto
alternatívou pani starostka nie je stotožnená, preto sa obrátila na pána Ing. Mgr. M. Dulinu na
vypracovanie projektu na realizovanie detského ihriska v časti miestneho parku. Prítomným
predložila leták, aké prvky by mohli tvoriť celú skladbu detského ihriska. Pani starostka aj jedná
členka OZ tieto prvky aj poznajú, takže sa stotožnili s ich prípadným použitím. Zároveň aj ostatní
členovi OZ súhlasili s riešením detského ihriska v tejto časti obce.

K bodu : 6 Investičný zámer v extraviláne obce Obišovce – firma Casso Steel Trade,
s.r.o. ( výroba asfaltových zmesí)
Pani starostka na tomto zasadnutí informovala prítomných o zámere firmy CASSO Steel
Trade , s,r,o. výstavby zariadenia na výrobu asfaltových obaľovaných zmesí
v katastrálnom území obce Obišovce smer Prešov pri obci Ličartovce. Ide o výrobňu , ktorá
bude vyrábať obaľovanú asfaltovú zmes pre stavbu realizovanú v katastrálnom území Ploské.
Všetci členovia OZ boli proti výstavbe tohto zariadenia v našom katastrálnom území , ako
dôvod uvádzali nadmernú prašnosť, záťaž na životné prostredie a zvýšený počet áut
prechádzajúcich obcou.
K bodu 7: Prevádzkový poriadok- posilňovňa v priestoroch Kultúrneho domu
Pani starostka informovala prítomných o situácií v miestnej posilňovni s tým, že mládež v obci sa
v tomto období sústreďuje v týchto priestoroch , ktoré boli upratané chlapcami a to Jakubom
Liptákom a Marekom Baboľom. Aby sa predišlo nekontrolovanému požičiavaniu kľúčov
a neporiadku v týchto týchto priestoroch pani starostka sa informovala u poslancom miestneho
zastupiteľstva , či tieto kľúče bude mať na starosti niekto s prítomných. Títo navrhli , aby bola
oslovená pani Daduľáková , ktorá sa momentálne stará a vydáva kľúče v kultúrnom dome. Zároveň
pani starostka uviedla, že v prevádzkovom poriadku sú uvedené už neaktuálne údaje, preto je
potrebné tento poriadok prepracovať .

K bodu 8: Výročná správa obce za rok 2014- správa audítora o overení súladu VS
s účtovnou závierkou za rok 2014

Obec Obišovce spracovala Výročnú správu Obce Obišovce za rok 2014 , ktorú predložila
nezávislému audítorovi Ing. Andrei Zálepovej,. V zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.
I.
V správe audítorka uvádza , že overila účtovnú závierku obce Obišovce k 31. decembru 2014, ku
ktorej dňa 19.06.2015 vydala správu nezávislého audítora , kde vydala svoj názor: účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Obišovce k 31. decembru 2014 a výsledky
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade zo zákonom o účtovníctve.
II
Ďalej uvádza: Overila som súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Overenie
som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby
audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo
výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných
súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.
Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 12-14 som posúdila s informáciami uvedenými
v účtovnej závierke k 31. decembru 2014. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané
z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoverovala. Som presvedčená, že vykonané overovanie
poskytuje dostatočný a vhodný základ pre môj názor.
Podľa môjho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe obce Obišovce v súlade
s účtovnou závierkou k 31.decembru 2014.
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K bodu 9: Informácia DCOM
Pani starostka informovala prítomných o zapojení obce do riadenia verejných financií modulom
DCOM- Dátové centrum obcí a miest. Jedná sa o národný projekt, ktorý je zameraný na elektronizáciu
verejnej správy a rozvoj elektronických služieb poskytovaných na miestnej a regionálnej úrovni.
Služby poskytované v rámci DCOM budú zodpovedať okruhu originálnych kompetencií obcí
a miest. Zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, ktorý
vstúpil do účinnosti dňa 1.11.2013, dáva orgánom verejnej správy povinnosť primárne vykonávať
svoju činnosť elektronicky a zavádza nový princíp, podľa ktorého orgány budú pri komunikácií
navonok voči občanovi vystupovať spoločne ako jeden subjekt a nebudú si od občanov žiadať údaje,
ktoré už má k dispozícií iný orgán verejnej správy. V zmysle prechodných ustanovení bola orgánom
verejnej moci stanovená lehota 3 rokov odo dňa účinnosti zákona t.j. do 1.11.2016 na zabezpečenie
výkonu verejnej moci elektronickými prostriedkami.
K bodu 10 Diskusia
1.

Pán Legath sa informoval o existencií statického posudku na budovu MŠ. Pani starostka
uviedla , že sa nestretla so statickým posudkom, ale už oslovila kompetentných na
vypracovanie k posúdeniu stavu v objekte MŠ.
2. Pán Kolcún sa informoval o zariadení, ktoré je umiestnené pre odbočke smer ku
kostolu. Pani starostka prítomných informovala o umiestnení zariadenia správy ciest na
snímanie teplôt vzduch aj cesty . Ide o monitorovanie pre zimnú údržbu ciest a posúdenie
dispečera pre výjazd vozidiel .
3. Pán Legath uvádza, že je potrebné umiestniť spätné zrkadlo pri výjazde z uličky od RD
Inrichových a Patriska Igora. Pani starostka informovala prítomných o tom, že už
iniciovala stretnutie zodpovedných a to Správu ciest, Okresný úrad a ORPZ . Stretnutie
sa uskutočnilo na tvári miesta , kde bolo aj určené umiestnenie spätného zrkadla a obec
čaka na písomné vyjadrenie Okresného úradu.
4. Pán Štefan Ščepita spolu s pani starostkou informovali prítomných o už diskutovanom
doplnení VO na troch miestach v obci na základe požiadaviek občanov. Informovali
o tom, že stĺpy sú už zakúpené a obec zaplatí iba materiál, prípadne výkopové práce .
Práce napojenia prevedie pán Ščepita bez nároku na odmenu
5. Pani starostka informovala prítomných o zhotovenej panelovej ceste pánom Legathom
smer RD p. Maliara
6. Pani starostka informovala prítomných o októbrovej akcií „ Mesiaca úcty k starším“ ,
ktorá podľa výsledku mala úspech , dôchodcovia sa zabávali do neskorých večerných
hodín a boli maximálne spokojní.

K bodu 11: Záver
Pani starostka poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.7 a ukončila zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

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

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