Rokovanie č. 21 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce, konaného 13.12.2017

ZÁPISNICA

Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: p.p. Renata Gaľová
p.p. Štefan Ščepita

1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice , schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Prerokovanie žiadosti Rímskokatolícke farnosti Ružencovej Panny Márie a Košickej
arcidiecézy
5. Prerokovanie žiadosti Terézie Gyenesovej, bytom Obišovce 1
6. Prerokovanie úpravy platu novozvoleného hlavného kontrolóra obce Obišovce
7. Návrh a schválenie rozpočtových opatrení k rozpočtu obce Obišovce za rok 2017
8. Návrh a schválenie rozpočtu obce Obišovce na rok 2018 a roky 2019 a 2020
9. Diskusia
10. Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Pani Mária Baboľová privítala prítomných poslancov na zasadnutí a viedla rokovanie
obecného zastupiteľstva. Skonštatovala, že OZ je s 80% účasťou uznášaniaschopné.
K bodu rokovania 2 : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie programu zasadnutia



Zapisovateľom zápisnice sa stala Bc. Mária Vokál
Overovateľom zápisnice sa stali: : p. p. Renata Gaľová
p.p. Štefan Ščepita

Pani starostka oboznámila prítomných s programom rokovania .
Za hlasovali poslanci 4 proti 0, a zdržalo sa hlasovania 0 poslancov.

K bodu 3: Kontrola uznesení
A .Konštatuje
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Č. 167/2017 – Otvorenie zasadnutia– bez pripomienok
Č. 168/2017 –Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
zasadnutia - bez pripomienok
Č: 169/2017 – Kontrola uznesení - bez pripomienok – úlohy splnené
Č. 170/2017 - Voľba hlavného kontrolóra obce Obišovce
a/ vystúpenie hlavného kontrolóra obce Obišovce
b/ schválenie predsedu a členov volebnej komisie
c/ voľby hlavného kontrolóra
d/ vyhlásenie výsledkov voľby HK
bez pripomienok- schválený kontrolór obce
Č. 171/2017 - Návrh VZN 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb,
prerokovanie a schválenie bez pripomienok- schválené
B. Berie na vedomie
Kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ č. 20, konaného dňa 04.12.2017
Za hlasovali poslanci 4 proti 0, a zdržalo sa hlasovania 0 poslancov.
K bodu 4 : Prerokovanie žiadosti Rímskokatolícke farnosti Ružencovej Panny Márie
a Košickej arcidiecézy
Pani starostka oboznámila poslancov, aj so žiadosťou Rímskokatolícke farnosti o finančnú
podporu, pre zorganizovanie letného tábora pre deti, kde žiadali 400,- eur pre rok 2018.
Obdobnú žiadosť doručila aj Evanjelický cirkevný zbor, so sumou 200,- eur, rovnako ako
minulý rok.
Poslanec Vokál sa pýtal, koľko detí z Obišoviec sa zúčastnilo tábora organizovaného
Rímskokatolíckou farnosťou minulý rok, načo mu bolo odpovedané, že asi 35.
Pani starostka spomenula aj žiadosť z Únie žien, kde žiadajú podporu vo výške 200,-eur. So
sumou po 200,- eur pre každú spomenutú žiadosť je rátané aj v rozpočte na rok 2018.
K žiadosti od Rímskokatolícke farnosti spolu s Košickou arcidiecézou, sa hneď ozval poslanec
Legath, ktorému nebolo jasné prečo je daná žiadosť s podporou arcidiecézy.
Poslanec Vokál skonštatoval, že nie je zo žiadosti jasné čo a kde vlastne chcú.
Poslanec Legath sa pýtal, či ma účasť na Odpustovej slávnosti stúpajúcu tendenciu.
Pani starostka vyjadrila názor, že pútnici by najradšej šli autom až k oltáru. Obec nedisponuje
pozemkami, má obmedzené možnosti. Pri cintoríne je zabezpečené parkovanie počas
odpustovej slávnosti pre držiteľov ŤZP. Pozemky v blízkosti pútnického miesta sú väčšinou
patriace železniciam.
V úvode žiadosti, prosia o zakrytie kanálu, ktorý financovala obec, asfaltovým krytom.
Rozoberala sa aj možnosť parkovania v nadväznosti na spomínaný kanál – smerom od fary k
nehnuteľnosti p. Dany Kučerovej, s možnosťou šikmého státia.
Poslanec Vokál povedal, že tam neparkujú, lebo sa tam nedá prejsť autami. Poslanec Legath
reagoval tým, že ak by sa prekryl celý kanál dalo by sa šikmo parkovať. Poslanec Ščepita si
myslí, žeby sa auta navzájom blokovali. Poslanci sa zhodli, žeby to bolo neefektívne využitie
financií v tejto uličke pre pár parkovacích miest.
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Pani starostka spomenula aj aktivitu p. Sárossyho, ktorý sa zaujíma o projekt Zelené oázy,
kde podal žiadosť pre projekt „Drienkový chodník“, ktorý by viedol približne po hrebeni
Čerešenky, smerom od cintorína k hradu. S Rímskokatolíckou farnosťou má už dohodu
o možnosti využitia ich parcely na účely parkovania, pre ľudí smerujúcich na hrad.
Spomínaný chodník, by viedol od danej parcely, po ktorú by bola kamenivom vysypaná cesta.
Pani starostku napadlo, či by sa toto parkovisko nedalo využiť aj pre veriacich.
Poslankyňa Gaľová sa pýtala ako by to bolo v mokrom počasí – keď je to vlastne pole.
Pani starostka zdôraznila, že táto cesta by viedla reálne po pozemkoch, ktoré sú aj v mape
zakreslené ako cesta a nie ako to je teraz, že traktor vychodí cestu každý rok inú. A táto cesta
tým, žeby bola spevnená kamenivom by mala byť stabilnejšia aj mokrom počasí.
Poslanec Vokál sa pýtal na financovanie.
Pani starostka vysvetlila, že časť by financovala Nadácia Ecopolis a životné prostredie.
Poslanec Legath reagoval, že to by mohlo financovať aj ministerstvo kultúry, keďže tu pôjde
aj o kultúrne dedičstvo.
Poslanec Vokál skonštatoval, že toto riešenie by malo 2 pozitíva- aj by sa niečo
vybudovalo(rozvoj obce), aj by sa vyriešilo parkovanie.
Pani starostka spomenula, že p. Sárossy to má skonzultované aj s p. Kotuľom z Družstva Agro
Plus Budimír, ktorý má tiež záujem na takejto ceste kvôli pohybu techniky na polia. Poslanec
Ščepita doplnil, že by to malo pomôcť aj družstvu v Lemešanoch ktoré tiež obhospodaruje
polia v okolí tejto cesty/chodníka.
Poslanec Vokál sa zaujímal, aká časť komunikácie je už vysypaná makadamom, aký veľký je
pozemok cirkvi ktorý by sa využil na parkovanie.
Pani starostka odpovedala, že by šlo o vysypanie makadamom a zhutnenie.
O 18,26 sa na zasadnutie dostavil poslanec Bc. Matúš Kolcún. OZ je so 100% účasťou.
Poslanec Vokál sa pýtal, či by tam vedeli parkovať aj autobusy, načo mu poslanec Legath
odpovedal, že by tam museli cúvať.
Poslancovi Vokálovi sa páči prístup p.Sárossyho, že zabezpečil financovanie, dohodu
s majiteľom pozemku ktorého sa to týka. Preto by privítal aj zo strany cirkvi aby v žiadosti
uviedli ako plánujú financovanie.
Poslanec Ščepita uviedol, že nevidí problém s parkovaním, parkovisko je na cirkevnom
parkovisku pred obcou smerom od Lemešian. Obec nemá také vhodné pozemky na
parkovanie.
Poslankyňa Gaľova pripomenula, že aj počas fatimských sobôt môžu pútnici parkovať na
parkovisku pred farou ECAV.
Poslanec Kolcún mal návrh na zriadenie parkovacích miest pozdĺž plota pri cintoríne, kde je
momentálne trávnatý pás.
Poslanec Legath spomenul, že toto isté chcel aj bývalý starosta Kišiday.
Poslanec Vokál to zhrnul, že riešime -ale nevieme, kto a čo reálne chce.
Pani starostka navrhla, dožiadať od žiadateľov ich predstavu, kde, koľko miest a v akej kvalite
by chceli.
Poslanec Kolcún sa pýtal, či by sa nedalo parkovisko realizovať na tých pozemkoch ktoré sú
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vo vlastníctve obce. Načo sa ho starostka pýtala ktoré myslí. Vysvetlila mu, že obec nemá
žiadne pozemky vhodné na parkovisko, cirkev má pozemky ale mimo zastavaného územia
obce.
Poslankyňa Gaľová navrhovala pozemok v lokalite za vodou- staré ihrisko, kde jej bolo
vysvetlené, že to nie je obecný pozemok, ale pozemok ECAV.
Poslanec Vokál skonštatoval, že si musí celú situáciu pozrieť aj v teréne ako to konkrétne je.
OZ sa uznieslo na tom, že je potrebné doplniť informácie o tom, kde, koľko, ako akých
parkovacích miest a formu financovania majú žiadatelia na mysli.
K bodu 5

: Prerokovanie žiadosti Terézie Gyenesovej, bytom Obišovce 1

Rodina p. Gyenesovej, obývajúca nehnuteľnosť so súpisným číslom 1, mala už
v minulosti stretnutie s p. Buľkom(Správa ciest KSK), majorom Žecom(Dopravný inšpektorát)
a p. Tomčkom(OÚ –KS, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií), ktorí zamietli
otvoriť zvodidla okolo komunikácie kvôli prechodu pre chodcov v danej lokalite(neprehľadná
zatáčka). Navrhli dohodu so susedmi o umožnení prechodu cez ich pozemok.
Poslankyňa Gaľová doplnila informáciu, že pani Gynesovej bolo, sľúbené zo strany
predávajúcich, že starosta vybaví prechod.
Manželom Šariščanovým by nevadilo, ak by obec vybudovala chodník cez ich pozemok.
Pani Gaľová sa pýtala kde by ten chodník bol, či v zákrute. Poslanec Legath doplnil, že cez tu
veľkú mláku.
Pani starostka vysvetlila, že v tom mieste vznikol násyp na pozemku Šariščanových. Ak by bol
zachovaný pôvodný terén, chodník by mohol byť realizovaný zarovno s cestou.
Poslanca Vokála zaujímal aký prístup k nehnuteľností majú- bolo mu vysvetlené, že pre
peších nemajú žiaden prístup, lebo chodník ide okolo cesty popred ich nehnuteľnosť ale
z druhej strany cesty za zvodidlami.
Poslanec Vokál skonštatoval, že ak majú povolenie užívania stavby, tak je obec povinná im
zabezpečiť prístup k nehnuteľnosti. Je to hriech minulosti.
Poslanec Legath navrhol chodník od nehnuteľnosti smerom ku Kysaku, načo reagoval
poslanec Vokál tým, že v križovatke by bol tiež problém s prechodom.
Pozemky smerom od obce na ktorých by teoreticky chodník bol, sú už v katastrálnom území
Trebejova.
Poslanec Legath navrhoval chodník cez pozemok Šariščanových v násype 2m nad úrovňou
cesty.
Pani starostka navrhla vstúpiť do jednania so Šariščanovými, čo plánujú s násypom/svahom
v budúcnosti. Poslanec Vokál navrhoval osloviť aj KSK o spoluprácu aby sa zároveň vyriešilo
aj odvodnenie cesty v danom úseku. Poslanec reagoval, že KSK o to nemalo v minulosti
záujem. Poslanec Vokál oponoval, tým, že teraz je iná situácia a iní ľudia na KSK.
Pani Starostka skonštatovalo, že musíme naformulovať čo presne chceme a potom sa obrátiť
na jednotlivé organizácie a fyzické osoby.
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K bodu 6: Prerokovanie úpravy platu novozvoleného hlavného kontrolóra obce
Obišovce
Pani starostka vysvetlila situáciu- doteraz mala HK obce plat navýšený o 30%, čo je maximum
čo povoľuje zákon. Úväzok HK obce je 10%. Na základe voľby HK na obdobie od 1.1.2018
potrebujeme uzavrieť so staro-novou pani kontrolórkou pracovnú zmluvu, kde bude
uvedená aj výška platu HK. Navrhovaná výška platu je vo výške v akej bola doteraz, čo je
v hrubom 137,- €.
Poslanec Legath reagoval, že on je za a pridali sa aj ostatní poslanci.
Poslanec Legath ďalej pokračoval s tým, že navrhol navýšenie mzdy starostky obce, keďže si
myslí, že určité funkcie by mali byť vyššie ohodnotené bez ohľadu nato, kto ich vykonáva.
Pani starostka vysvetlila, že navýšenie platu starostu je možné maximálne do výšky 70%
a musí byť presne stanovené za aké obdobie(mesiac), musí byť vyčíslené v %.
Poslanec Legath navrhol 30% navýšenie.
Poslanec Vokál reagoval tým, že nie je zato, aby boli určité funkcie dobre zaplatené bez
ohľadu nato ako sa vykonávajú, ale v tomto prípade súhlasí s navýšením 30%, lebo je doslova
oddreté.
Starostka sa pýtala, či majú na mysli navýšenie na mesiac, s tým, že musí byť presne
špecifikované na aké obdobie je navýšenie.
Poslanci Vokál aj Legath sa zhodli v tom, že to mysleli ako navýšenie platu starostu o 30% od
teraz, do skončenia funkčného obdobia.
Starostka namietala, že nechce byť zbytočne skromná, ale aby sme nezaťažovali rozpočet
obce, že celková cena práce je dosť vysoká pri takomto zvýšení. Ona by bola za jednorazové
navýšenie na jeden mesiac.
Poslanec Vokál sa vyjadril, že v tom ju neposlúchne, že si to navýšenie zaslúži tak ako bolo
navrhnuté poslancami.
Poslanec Ščepita, reagoval tým, že sa rozpočet obce upraví rozpočtovým opatrením.
Poslanci jednohlasne schválili navýšenie platu starostu obce Obišovce od 1.1.2018 až do
konca volebného obdobia
K bodu 7: Návrh a schválenie rozpočtových opatrení k rozpočtu obce Obišovce za rok
2017
Pani starostka vysvetlila dôvody úprav, dôležitosť správneho nastavenia rozpočtu obce pre
plánovanie financovania zo strany štátu. Poukázala nato, že úpravy odpovedajú
skutočnosti.
Poslanci schválili návrh jednohlasne.
K bodu 8: A/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce Obišovce k návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2018-2020 a návrhu rozpočtu na rok 2018
B/ Návrh a schválenie rozpočtu obce Obišovce na rok 2018 a roky 2019 a 2020
Kontrolórka obce, pani Balková, odporučila predložený návrh rozpočtu schváliť na rok 2018
a zobrať na vedomie návrhy na roky 2019 a 2020.
Pani starostka sa vyjadrovala k niektorým konkrétnym položkám v rozpočte, napr. že
postupne začínajú vypadávať LED lampy verejného osvetlenia, tak je nutné v najbližších
rokoch rátať s ich postupnou výmenou.
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Poslanec Legath, sa pýtal, kde je chyba, že ak je na verejné osvetlenie záruka 5 rokov, tak ich
treba reklamovať. Bolo mu vysvetlené, že 5 ročná záruka sa vzťahuje len na prácu a nie na
materiál. V priebehu budúceho týždňa sa bude realizovať oprava niekoľkých lámp ktoré sme
v nedávnej dobe reklamovali.
Pani Gaľová sa zaujímala ktorých lámp s to týka, kde jej starostka odpovedala, že sú to lampy
smerom na Kysak. Pani poslankyňa sa vyjadrila, že smerom na Kysak je to hrozné. Poslanec
Legath dodal, že niekedy je osvetlenie hrozné aj smerom hore dedinou.
Poslanec Ščepita vysvetľoval, že nové jednoduché lampy stoja 56,- € za ks. Poslanec Vokál sa
pýtal aké sú lampy ktoré stáli 26,-€. Bolo mu vysvetlené, že to je iba v prípade, že sa mení
vnútro.
Poslanec Legath sa zaujímal o názor poslanca Ščepitu, prečo osvetlenie niekedy funguje
a v iné dni nefunguje. Podľa poslanca Ščepitu je malá pravdepodobnosť, že by tu šlo o chybu
lámp, skôr sa jedná o chybu napojenia. Je dohodnutý s firmou ktorá zabezpečovala dodávku
a montáž svietidiel na budúci týždeň kedy sa nato pozrú.
K bodu č. 9 Diskusia
Pani starostka oboznámila poslancov s tým, že sa momentálne v obci pracuje na novej
telefónnej ústredni, a preto sa môže stať, že nefungujú telefóny.
Poslanec Kolcún sa pýtal, či Stanislav Bavoľár má stavebné povolenie. Starostka odpovedala,
že nemá stavebné povolenie a pýtala sa na dôvod otázky, či sa niečo stalo.
Poslanec Kolcun odpovedal, že Bavoľar zatiaľ postavil „Čínsky múr“.
Starostka vysvetlila, že na oplotenie mal pán Bavoľár ohlásenú drobnú stavbu a teda plot
mohol stavať.
Poslanec Kolcún sa pýtal aj ci sa bude riešiť cesta. Načo reagoval poslanec Legath, že zmeškal
diskusiu k tomuto problému.
Starostka oboznámila poslanca Kolcúna s tým, že mu na mail poslala informácie. Martin
Ludrovský má záujem dať na povrch aspoň asfalt, ale musí sa to urobiť poriadne aby to
neboli zbytočne investované financie do riešenia ktoré nebude trvácne.
Poslanec Ščepita sa informoval ako má postupovať pri výrube ovocného stromu na svojom
pozemku. Starostka ho usmernila ako má postupovať pri konkrétnych rozmeroch stromu.
K bodu :10 Záver
Nakoľko ďalej v diskusii nikto nevystúpil pani starostka poďakovala prítomným za
účasť na zasadnutí OZ č.21 a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

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

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