Rokovanie č. 8 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 15.12.2015
ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: p.Gaľová Renáta
p. Legath Jozef
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
Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov na území obce Obišovce č. 1/2015
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2015
v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.
Návrh VZN o miestnych daniach č 3/2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2016
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2016
Návrh rozpočtu obce Obišovce na roky 2016, 2017, 2018
Prehľad čerpania rozpočtu za rok 2015
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
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. Gaľová Renáta
p. Legath Jozef

K bodu 3: Kontrola uznesení
Č. 63/2015 – Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie programu zasadnutia – bez pripomienok
Č.64/2015 Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia - bez pripomienok
Č. 65/2015 – Program rozvoja vidieka SR- opatrenie 7- podpora investície
prostredníctvom RRA Borolo – bez pripomienok
66/2015 – Program rozvoja vidieka SR- opatrenie 7 – podpora na investície
prostredníctvom RZUS – bez pripomienok- výstavba v kat. území obce Obišovce
Č. 67/2015 Investičný zámer v extraviláne obce Obišovce – firma Casso Steel Trade,
s.r.o.( výroba asfaltových zmesí) – bez pripomienok
Č. 7/2015 – Prevádzkový poriadok – posilňovňa v priestoroch Kultúrneho domu - úloha
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Trvá na vypracovanie prevádzkového poriadku
Č.69/2015- Výročná správa obce za rok 2014- správa audítora o overení súladu VS
s účtovnou závierkou za rok 2014 – bez pripomienok
Č. 70/2015 Informácie DCOM – bez pripomienok
Č. 71/2015-V zmysle zákona 138/1991 Z.z. – zámer prevodu majetku z dôvodu
osobitného zreteľa pri zámene majetku - úloha nesplnená nakoľko geodet nepredložil do
dnešného dňa geometrický plán , to znamená, že obec nepozná výmery pozemkov, čiže č.
uznesenia 71 bude použité dnes na otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
K bodu 4: Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov na území obce Obišovce č.
1/2015
Toto VZN č. 1/2015 ustanovuje miesta na vylepovanie plagátov vo voľbách kandidujúcich
politických strán, hnutí a ich koalícií, prípadne aj kandidujúcich jednotlivcov na území obce Obišovce
najmä počas predvolebnej kampane . Ustanovenia tohto VZN sa môžu použiť primerane aj počas
kampane pred referendom , pred voľbou prezidenta Slovenskej republiky .
Na umiestňovaní volebných plagátov na území obce sú zriadené plochy :
 Informačné tabule na verejnom priestranstve pred budovou firmy LUSAGO
 Informačná tabuľa na miestnom parkovisku ( SAD)
 Informačná tabuľa pri budove Kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie predložený návrh VZN č.1/2015 a zároveň aj schválilo.

K bodu 5: Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. 2/2015 v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.
Pani starostka na tomto zasadnutí informovala prítomných o zmenách , ktoré bolo potrebné
zapracovať do VZN. Nakoľko od 1.1.2016 nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, takže od 1.1.2016 bude účinná
zmena a to v § 78 ods. 1 , kde sa dopĺňa písmeno c). Túto zmenu bolo potrebné zapracovať
na miestne podmienky o určenie poplatku za drobný stavebný odpad, kde obec stanoví
poplatok v rozmedzí od najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín .
Túto zmenu obec zapracovala do VZN č. 2/2015 §4 a 5. Obecné zastupiteľstvo vzalo na
vedomie predložený návrh VZN č.2/2015 a zároveň aj schválilo

K bodu : 6: Návrh VZN o miestnych daniach č 3/2015
Aj v tomto prípade pani starostka informovala prítomných aj o tom, že došlo k vytvoreniu dvoch
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN o miestnych
daniach. V prípade VZN č. 3/2015 o miestnych daniach sa doplnili údaje a to § 2 –hodnota pozemkov
podľa prílohy č. 1 a2 zákona 582/2004 z.z.. sadzby daní sa nemenili .
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie predložený návrh VZN č.3/2015 a zároveň aj schválilo
uvedené VZN.

K bodu 7: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2016
Na tomto zasadnutí pani kontrolórka obce Obišovce predložila návrh plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2016. . Tento plán je v zmysle ustanovenia § 12 ods.2 zákona č.
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 18e zákona č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
poverením na vykonanie následnej finančnej kontroly. Predmetný návrh bol riadne
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zverejnený na úradnej tabuli obce. OZ na tomto zasadnutí schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016..
K bodu 8: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2016
Na tomto zasadnutí bolo hlavnou kontrolórkou obce predložené odborné stanovisko
k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016-2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok
2016.
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016-2018 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2016 bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2016-2018 a návrhu rozpočtu na rok 2016, ktorý bol spracovaný v súlade s
§ 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v.z.n.p. Tento návrh bol spracovaný aj v súlade so všeobecne
záväznými nariadeniami a internými predpismi obce. Návrh rozpočtu bol verejne
sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. 15 dní pred jeho
schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo predmetné stanovisko hlavnej kontrolórky obce.
K bodu 9: Návrh rozpočtu obce Obišovce na roky 2016, 2017, 2018
V tomto bode programu sa poslanci zaoberali návrhom viacročného rozpočtu obce Obišovce na
roky 2016, 2017, 2018. Pani starostka s prítomnými poslancami prešla predložený rozpočet
a vysvetlila pripomienky prítomných. Ako bolo uvedené v predchádzajúcom bode rokovania ,
návrh rozpočtu bol sprístupnený v obci spôsobom obvyklým . Tento vyrovnaný návrh rozpočtu
poslanci schválili jednohlasne , kde celkové príjmy a výdaje obce činia 252 894,44 €.

K bodu 10: Prehľad čerpania rozpočtu za rok 2015
Pani starostka prítomným predložila finančný rozpočet pre rok 2015 a jeho čerpanie, kde
vysvetlila prítomným na príklade všeobecných služieb- dodávateľským spôsobom, z čoho
položka pozostáva.
Ďalej prítomným bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 7/2015 a 8/2015. Ide o presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky ( v súlade s § 14 ods.2 písmeno a) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších zmien.
V rozpočtovom opatrení č. 7/2015 ide o presun v rámci jednotlivých položiek funkčnej
klasifikácie, v rozpočtovom opatrení č. 8/2015 ide o presun výdavkov z kapitálových na
bežné.. Spolu úprava príjmov a výdavkov bola 0 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo
predložené čerpanie rozpočtu za rok 2015 a rozpočtové opatrenia č. 7 a 8.
K bodu 11: Diskusia
 P. Baboľová upovedomila prítomných s prehľadom činnosti obecného úradu
v priebehu roka 2015 , správa bola dopĺnená o vyhotovenie cesty pánom Legathom
a prehliadkou speváckych zborov pri rímskokatolíckom kostole. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
 P. Szaboová informovala prítomných o písaní kroniky a pamätnej knihy, zároveň obec
doplnila informácie o udalosti, ktoré pani Szabová požadovala
 P. Horňáková Katarína informovala prítomných o doplnení drobného vybavenia
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servisu pre kultúrny dom
P. Gaľová Renáta na základe podnetu dôchodcov sa informovala o zriadení klubu
dôchodcov, prípadne realizáciou výletov pre túto skupinu občanov. V tomto prípade
pani starostka informovala o existencií poukazov, ktoré sa dajú použiť pre
dôchodcov . Ide o ich použitie pre dvojicu, kde jeden má službu zdarma a iba jeden
platí. Takže sa táto ponuka poukazov dá použiť pri realizovaní výletov
P. Gaľová Renáta sa informovala o realizáciu detského ihriska , táto problematika bola
prejednávaná na predchadzajúcom zastupiteľstve. Pani starostka informovala, že
zatiaľ nevie nič bližšie povedať,
Pani starostka informovala prítomných o celej situácií , čo sa týka rodiny bývajúcej
na súpisnom, čísle 1. Informovala ich, že písomný podnet od tejto rodiny nebol
doručený na obecný úrad, iba ústny podnet, na ktorý starostka obce reagovala
zvolaním stretnutia kompetentných na tvári miesta a aj s ich vyjadreniami . Táto
rodina zvolila ďalší postup riešenia ich situácie, o tomto postupe obec bola
informovaná prostredníctvom i-mailu, pani starostka informovala prítomných
o tejto situácií
Pani Baboľova informovala prítomných o návšteve zástupcu vydavateľstva CBS spol.
s.r.o., ktorý ponúkal zviditeľnenie obce Obišovce v pripravovanej publikácií Šariš
z neba za podmienok úhrady čiastky 300 € bez DPH, zastupiteľstvo nesúhlasilo
s touto ponukou
Pani Baboľová prítomných informovala prítomných o požiadavke pána Sárossyho na
dodatočnú úhradu pokladničného dokladu, ktorým bol realizovaný dovoz piesku na
rekonštrukciu hradu a to z prostriedkov obce. Prítomní poslanci nakoniec všetci
súhlasili s preplatením materiálu z prostriedkov obce.

K bodu 12: Záver
Pani starostka poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.8 a ukončila zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

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

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