Rokovanie č. 20 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce, konaného 4.12.2017
ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: pp. Jozef Legath
Ing. Vratko Vokál PhD
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice , schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Voľba hlavného kontrolóra obce Obišovce
a/ vystúpenie kandidátov na funkciu HK
b/ schválenie predsedu a členov volebnej komisie
c/ voľby hlavného kontrolóra
d/ vyhlásenie výsledkov voľby HK
5. Návrh VZN 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb , prerokovanie a
schválenie
6. Diskusia
7. Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Pani Maria Baboľová privítala prítomných poslancov na zasadnutí a viedla rokovanie
obecného zastupiteľstva.
K bodu rokovania 2 : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie programu zasadnutia



Zapisovateľom zápisnice sa stala : p Ľudmilu Zarikovú
Overovateľom zápisnice sa stali: : p p. Jozef Legath
Ing. Vratko Vokál PhD

Pani starostka oboznámila prítomných s programom rokovania .
Za hlasovali poslanci 4

proti 0 a zdržali sa 0 poslanci.

K bodu 3: Kontrola uznesení
A .Konštatuje
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Č. 162/2017 – Otvorenie zasadnutia– bez pripomienok
Č. 163/2017 –Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
zasadnutia - bez pripomienok
Č: 164/2017 – Kontrola uznesení - bez pripomienok – úlohy splnené
Č. 165/2017 – Určenie a schválenie podmienok v zmysle § 11 zákona 369/1990 Z.z. bod
4 pre výberové konanie Hlavného kontrolóra obce Obišovce - bez pripomienok
schválené
Č. 166/2017 - Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2016 -bez pripomienok
Č. 167/2017 – Doplnenie Smernice o výške úhrad a poplatok :A) bod 4- úhrada
poplatku za prenájom servisu v kultúrnom dome – bez pripomienok- schválené
B) Berie na vedomie
Kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ č. č. 19 , konaného dňa 10.10.2017

K bodu 4 : Voľba hlavného kontrolóra obce Obišovce
a/ vystúpenie kandidátov na funkciu HK
b/ schválenie predsedu a členov volebnej komisie
c/ voľby hlavného kontrolóra
d/ vyhlásenie výsledkov voľby HK
Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach v zmysle § 18 ods.2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením č. 165/2017 zo dňa 10.10.2017 vyhlásilo
voľby hlavného kontrolóra obce Obišovce na deň 4.12.2017.
Otváranie obálok a kontrola splnenia podmienok sa konalo dňa 24.11.2017 o 13.00 hod
v kancelárií starostu obce za prítomnosti starostky p. Márie Baboľovej, pracovníčky
obecného úradu Obišovce p. Ľudmila Zariková a poslanec Obecného zastupiteľstva pán Jozef
Legath
Podmienky voľby hlavného kontrolóra obce splnili obidve kandidátky, ktoré zaslali
podklady k voľbe , Mgr. Jana Kolesárová, bytom Tichá 44, 044 12 Nižný Klatov a PhDr.
Mária Balková, bytom Herlianska 37, 040 14 Košická Nová Ves. Týmto kandidátkam bola
zaslaná pozvánka na rokovanie OZ na deň 4.12.2017, kde budú mať právo vystúpiť ma
tomto rokovaní maximálne 5 minút .
Na zasadnutí dňa4.12.2017 po vytvorení komisie , kde za predsedu bol zvolený pán Ing.
Vratko Vokál a členov : Renáta Gaľová a Bc. Matúš Kolcún. Zapisovateľkou bola poverená
Ľudmila Zariková pre voľbu hlavného kontrolóra obce . Po rozdaní pripravených
hlasovacích lístkov a obálok riadne označených, prebehla voľba do urny, ktorá bola komisiou
riadne skontrolovaná a následne zapečatená.
Po otvorení urny a skontrolovaní obálok a hlasovacích lístkov komisiou , bola
zapisovateľkou vyhotovená zápisnica, kde bolo konštatované:
a) Voľby hlavného kontrolóra obce sa osobne zúčastnila 1 kandidátka a to p. PhDr
Mária Balková.,/ Mgr. Jana Kolesárová sa v deň volieb ospravedlnila z neúčasti zo
zdravotných dôvodov.
b) Voľba hlavného kontrolóra obce sa konala tajným hlasovaním
c) Z celkového počtu poslancov sa voľby zúčastnili štyria poslanci
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d) Pri voľbe boli odovzdané štyri hlasovacie lístky, z toho štyri platné
e) Na základe výsledkov tajného hlasovania bola za hlavného kontrolóra obce zvolená
kandidátka PhDr Mária Balková s celkovým počtom troch platných hlasov.
Zároveň deň nástupu hlavného kontrolóra do práce bol určený 1.1.2018 s pracovným
úväzkom v rozsahu 10% úväzku pracovného času.
K bodu 5 : Návrh VZN 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb ,
prerokovanie a schválenie
Na tomto zasadnutí bolo predložené VZN 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb. Predmetné VZN bolo pani starostkou vysvetlené a zároveň obecným
zastupiteľstvom schválené.
K bodu 6: Diskusia















V prvom rade k bodu rokovania 4 pán Vokál mal doplňujúcu otázku ku kandidátke
pre voľbu hlavného kontrolóra obce , či p. PhDr. Mária Balková je zamestnaná . Pani
PhDr Balková mu odpovedala, že pracuje ako kontrolórka obce na plný úväzok.
K druhej kandidátke p Ing. Vokál PhD sa opýtal, či druhá kandidátka poslala
o sebe informácie, kde pani starostka prečítala jej celý životopis
V ďalšom bode pani starostka informovala prítomných , že dňa 23.11.2017 sa
uskutočnila na obci dodatočné stavebné konanie spojené s kolaudáciou studne pri
KD Obišovce. Ohľadne kvality informovala prítomných a ďalšom prídavnom
zariadení, ktoré bolo inštalované na úpravu vody, kde vzorka vody zodpovedá
a Okresný úrad Košice- okolie –Odbor starostlivosti o životné prostredie , Hroncova
13 a povoľuje vodnú stavbu na lokálne zásobovanie KD pre úžitkové účely
Pani starostka ešte informovala o Rozhodnutí Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom Ipeľská 1, Košice o uvedení priestorov KD do prevádzky,
ktoré bolo iniciované obcou listom 17.10.2017, kedy sa pani na Regionálnom úrade
dozvedela, že KD nie je uvedený do prevádzky ,nakoľko v minulosti v r. 2011 úrad
prerušil 2 x konanie z dôvodu prekážok , ktoré vznikli zo strany účastníka t.j. obce
a táto neodstránila závady a prekážky.
V tomto bode pani starostka informovala, že združenie miestnej akčnej skupiny
MASK bolo nanovo schválené MVSR a je predpoklad, že sa budú výzvy na
realizovnie projektov
Ďalej pani starostka informovala prítomných o zastupovaní dlhodobo chorej pani
upratovačky , kde na Dohodu o vykonaní práce vypomáha pani Marcela Horňáková
do 22.12.2017
Pani Gaľová sa informovala , či nie je možné odbremeniť upratovačku od kosenia
areálu, v tejto veci ju informovala pani starostka že pani upratovačka je na celý
úväzok ďalej P. Baboľová informovala o tom, že údržbu celej obce v lete aj v zime
robí jeden človek pán KUNC. Ďalej informovala, že pán Homola je už na predčasnom
dôchodku a pán Jozef Skala je dlhodobo práceneschopný
Pani starostka ďalej informovala, že tohtoročným jubilantom boli darčeky osobne
doručované
Únia žien Slovenska navrhla starostke obce o zorganizovaní stretnutia občanov
obce pri PUNČI v miestnom parku . V konečnom dôsledku by bolo vhodné presunúť
túto akciu na sobotu pred Vianočnými sviatkami do KD.
Pani starostka ešte prítomných informovala o prečíslovaní stavieb- chát, kde už obec
zrealizovala konkrétne nové čísla
Poslanec Vokál sa obrátil na starostku a poslanca Legatha, s pripomenutím záležitosť
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s komisiou pre ochranu verejného záujmu, dať do štatútu obce zásady fungovania
komisii. Tieto zásady by mali vzniknúť na prvom stretnutí danej komisie. Pani
starostka sa ospravedlnila, ale potrebuje to odkonzultovať s Dr. Sotolářom. Vyjadrila
sa, že táto komisia je akoby technická. Poslanec Legath ju označil „do počtu“.
Poslanec Vokál reagoval s tým, že je to jedna z najdôležitejších komisií v rámci
fungovania samosprávy. Starostka doplnila, že v našom prípade táto komisia ma
kontrolovať zamestnancov v zmysle zákona, pokiaľ nemá podnet, príp.samo aktivitu.
Poslanec Vokál povedal, že samo aktivitu si komisia môže určiť takú, ako rozhodnú
členovia komisie. Keď nebude záujem, tak nemusia. Pripomenul, že by sme sa mali
baviť o formálnej stránke, lebo nie je dobrý stav, ak predseda komisie, nech je to
ktokoľvek, povie za celú komisiu, že je to“tak“, a komisia sa vôbec nestretla. Poslanec
Legath prisľúbil, že sa na to pozrie. Starostka doplnila, že pri obecnom zastupiteľstve
v Obišovciach sú dve komisie, pre ochranu verejného záujmu a kultúrna komisia.
Teda by bolo dobre to ustanoviť celoplošne pre obe komisie. Pani kontrolórka
doplnila, že komisia pre ochranu verejného záujmu sa zdá byť ľahkou, lebo nemá čo
robiť kým nenastanú problémy. Ale keď príde napr. podnet, že starosta podniká,
nastane taký frmol, že nevedia čo robiť.

K bodu :7 Záver
Nakoľko ďalej v diskusii nikto nevystúpil pani starostka poďakovala prítomným za
účasť na zasadnutí OZ č.20 a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

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

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