Rokovanie č. 10 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 30.03.2016
ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: p. Renáta Gaľová
p. Jozef Legath
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice , schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Schválenie zámeny a kúpa parciel obce Obišovce a firmy Lusago
Návrh a schválenie záverečného účtu obce Obišovce za rok 2015
Majetkové priznanie pri výkone práce vo verejnom záujme
Prerokovanie žiadosti o odkúpenie parcely č. 365 a 366
Informácie starostky p. Baboľovej o činnosti v obci
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. Renáta Gaľová, p. Jozef Lehath

K bodu 3: Kontrola uznesení
Č. 80/2016 – Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie programu zasadnutia – bez pripomienok
Č.81/2016 Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia - bez pripomienok
Č. 82/2016 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za rok
2015 – bez pripomienok ,schválená
Č. 83/2016- Prevod pozemku zastavaného stavbou vo vvlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy.– bez pripomienok – prevod schválený
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Č. 84/2015 Prerokovanie žiadosti vo veci rekonštrukcie a dobudovanie povrchu
miestnej komunikácie na pozemku 641/3 – bez pripomienok
Č. 85/2015 – Prerokovanie žiadosti o údržbu rigolu na parcele č. 77/1 - obec zabezpečila
zoznam vlastníkov susedných parciel a právnu radu v tejto veci- odovzdané pani Necelovej
Č.86/2016 – Pečať rozvoja miest 2015( vydaná Národným informačným strediskom SR
a.s.) – bez pripomienok
B: Berie na vedomie
 Kontrolu uznesení z 9.. zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného 24.02.2016
K bodu 4: Schválenie zámeny a kúpa parciel obce Obišovce a firmy Lusago
OZ schválilo prevod majetku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy. Pozemok parcela reg. C-KN č. 258/3 vo výmere 227 m2 a KN č. 259/1
o výmere 309 m2 zapísaných na LV č. 425 v prospech nadobúdateľa subjektu: Lusago sk, s r.
o. Dunajská 10, 040 11 Košice a v prospech obce Obišovce parcely reg. C – KN č. 262
o výmere 711 m2 a parcely reg. C KN č. 259/2 o výmere 181 m2.
Odkúpenie parciel o výmere 356 m2 OZ schválilo na základe Súdno-znaleckého posudku
v hodnote 9,98 € za 1 m2.
Zámena pozemkov a dokúpenie o výmere 356 m2 bolo schválené 75 % hlasov OZ, p. Legath
hlasoval proti.
K bodu 5: Návrh a schválenie záverečného účtu obce Obišovce za rok 2015
Návrh Záverečného účtu Obce Obišovce za rok 2015 a Stanovisko HK obce bolo vzaté na
vedomie OZ a jednohlasne schválené. Obec hospodárila s prebytkom vo výške 33.018,22€.
K bodu 6: Majetkové priznanie pri výkone práce vo verejnom záujme
V tomto bode rokovania komisia prevzala podanie písomného oznámenia v zmysle predpisu
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od
starostky obce Obišovce, Hlavného kontrolóra obce Obišovce a p. riaditeľky MŠ
v Obišovciach.
K bodu : 7: Prerokovanie žiadosti o odkúpenie parcely č. 365 a 366
Dňa 19.02.2016 bola doručená žiadosť p. Miroslavy Liptákovej, r. Imrichovej na Obec
Obišovce, ktorou žiada o odkúpenie parcely č. 365 a 366. Uvedenú žiadosť odôvodňuje
užívaním toho času majiteľmi priľahlých parciel a v minulosti jej predkami (rodičia a starí
rodičia).
Nakoľko uvedené parcely sú uprostred parciel žiadateľky a jej spoluvlastníka priľahlých
parciel, brata p. Petra Imricha OZ v Obišovciach schválilo jednohlasne Návrh predaja parciel
reg. C-365 o výmere 57 m2 a C-366 o výmere 84 m2 s podmienkou predaja z dôvodov
hodných osobitného zreteľa v podiele vlastníkov priľahlých parciel (Miroslava Liptáková r.
Imrichová, bytom Obišovce 148 a Peter Imrich, bytom Obišovce 45).
Vyhotovenie GP a SZP je na ťarchu kupujúceho.
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K bodu 8: Informácie starostky p. Baboľovej o činnosti v obci
-

-

-

Žiadosť o príspevok v pokračovaní rekonštrukcie Hradu bola Ministerstvom Kultúry
zamietnutá.
Koordinátor RNDr. Šaroššy Martin inicioval stretnutie, kde navrhoval riešenie
v pokračovaní tejto kultúrnej pamiatky a v jej dostavbe (dobrovoľníctvo, podpora OZ
RC, čerpanie §54 zákona č. 5/ 2004 Z.z. je podmienkou schválenia projektu MK)
Personálne obsadenie v kuchyni v ŠJ pri MŠ: pre nemoc pani Trojčákovej a p.
Glovovej je na dohodu prijatá pani Zuščinová (dočasne na zastupovanie)
Na budovu MŠ a OcÚ v Obišovciach sa toho času vyhotovuje statický posudok,
nakoľko v budove sú praskliny, ktoré boli čiastočne opravené, avšak nie je to riešenie.
Na základe uvedeného statického posudku bude možné pokračovať v úvahách ako túto
budovu čo najlepšie opraviť, aby slúžila k svojmu účelu.
Informácia Ing. Dulina o podpore RZUSvinka pre umiestnenie detských prvkov do
miestneho parku v obci
Ihrisko v obci – zámer výmeny časti pletiva a uzlových sieti za niečo trvácnejšie
(horolezecké siete)
Oprava služobného auta – pravý podbeh.

K bodu 9: Diskusia

K bodu 10: Záver
Nakoľko v diskusii nikto nevystúpil pani starostka poďakovala prítomným za účasť
na zasadnutí OZ č.10 a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

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

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