
Rokovanie  č.17 OZ Obec Obišovce , konaného 30.10.2012 
Z Á P I S N I C A  

 
zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 30.10.2012 
Prítomní:         podľa PL 
Overovatelia:   p. Mária Baboľová, p. Jozef Legath 
 
Program: 
 Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

1. Kontrola uznesení 
2. Prerokovanie návrhu VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy z RO na dieťa v MŠ a ŠJ 

na  príslušný kalendárny rok v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Obišovce, a  schválenie 
zvýšenia príspevku na stravu dieťaťa. 

3. Prerokovanie „ Dokumentu starostlivosti o dreviny v zastavanom území obce Obišovce“ 
4. Prerokovanie zmien RO 
5. Prerokovanie smernice o účtovaní a obehu účtovných dokladov 
6. Prerokovanie zmien vo vývoze TKO na r. 2013 a problémom s odpadmi v obci , za posledné 

obdobie. 
7. Obslužnosť územia hospodárskych lesov v k.ú obce vlastníkmi a správcami -CZ ECAV a p. 

Ščešňák, v súvislosti s využívaním miestnych komunikácií. 
8. Oboznámenie poslancov s novým pracovným poriadkom zamestnancov obce Obišovce . 
9. Podľa žiadosti poslancov OZ Obišovce č.j. 423 zo dňa 23.10.2012 
10. Diskusia 
11. Záver 

     
 
 
 
 
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia , schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice 
 
p. Peter Kišiday otvoril a viedol rokovanie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných poslancov 
na zasadnutí a oboznámil ich s programom riadneho  zasadnutia. OZ schválilo program zasadnutia . 
Za hlasovali  poslanci.......5........  proti ..0..... a zdržali sa hlasovania .......0......... poslanci. 
 
− Zapisovateľom zápisnice sa stal : p.Ľudmila Zariková 

 
− Overovateľom zápisnice sa stali: p. Mária Baboľová 
                          p. Jozef Legath 
 
 

K bodu  2: Kontrola uznesení 
 
Pri kontrole uznesení z predchádzajúceho  OZ bolo  konštatované nasledovné 
 

82/2012 – bez pripomienok ,  otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľky 
zasadnutia 
 
83/2012 – kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, uznesenie 74/ 2012 – trvá,  
uznesenie 76 -  predaj  použitého majetku  dňa 10.11.2012 o 14.00 hod v  PZ , uznesenie 
81/2012 – trvá  vyriešenie k záverečnému účtu 2012 

 



84/2012-Ukončenie nájomného vzťahu  p. Renáty Horňákovej ku dňu 30.9.2012- splnené 
 

85/2012 zriadenie vecného bremena na par,č. 632 v prospech VSD a.s., Košice   
 

86/2012- dopravné riešenie preťažovania ciest a poškodzovania chodníka ( ochranné 
zábradlie nainštalované, krátkodobé parkovanie na parcele 646/1 – splnené – obmedzenie 
ťažkej dopravy na problémových úsekoch – trvá  

 
87/2012- prenájom -Odpustová slávnosť- organizácia predajných miest-  úloha splnená 

 
K bodu 3 :Prerokovanie návrhu VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy z RO na dieťa v 
MŠ a ŠJ na  príslušný kalendárny rok v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Obišovce, a  
schválenie zvýšenia príspevku na stravu dieťaťa. 
 
OZ na tomto zasadnutí prerokovalo  návrh  VZN  č. 2/2012 o určení dotácie na prevádzku a mzdy  z 
rozpočtu obce na dieťa v MŠ a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Obišovce. OZ súhlasí  s návrhom a schvaľuje predložený návrh. 
Ďalej na tomto zasadnutí OZ odsúhlasilo  zvýšenie príspevku na stravu dieťaťa v predškolskom 
zariadení  od 1.11.2012 na 1,34 € na dieťa/ deň  a 1,33 € /   na zamestnanca/ deň.  Odsúhlasením 
zvýšeného príspevku sa  ruší Čl. 2 ods.4  písm.c) vo VZN 3/2008. 
 
K bodu 4 Prerokovanie „ Dokumentu starostlivosti o dreviny v zastavanom území obce 
Obišovce“ 
 
Poslanci OZ boli oboznámení  s dokumentom  starostlivosti o dreviny v zastavanom území obce. 
Tento dokument  poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, 
estetickom a kultúrnom a historickom význame drevín v katastrálnom území obce a je podkladom 
na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri uplatňovaní 
náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny. Ide o spôsob využitia účelovo viazaných finančných 
prostriedkov, ktoré obec získala  ako finančnú náhradu za výrub drevín. Podľa § 48,ods. 1) zákona 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, je obec povinná tieto príjmy použiť výlučne na úhradu 
nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce ne jej území. 
Predmetná dokumentácia rieši iba pozemky nachádzajúce sa v zastavanom území obce Obišovce. V 
rámci zastavaného  územia obce nie  sú riešené dreviny rastúce mimo verejných priestranstiev. 
Ďalej p. starosta  oboznámil poslancov so skutočnosťou, že tento dokument bol postúpený na 
schválenie Obvodnému úradu životného prostredia Košice- okolie, Adlerova 29, Košice. 
 
K bodu 5  Prerokovanie zmien RO 
 
Na tomto zasadnutí  bolo OZ predložené čerpanie  rozpočtu obce Obišovce  k 30.9.2012 a návrh  na 
úpravu Rozpočtu za rok 2012. 
OZ súhlasí s predloženým čerpaním rozpočtu s tým, že pri programe 12-01.1.1.6 637004- 
Všeobecné služby- dodávateľským spôsobom -p. starosta preverí čerpanie a oboznámi OZ  na 
najbližšom zasadnutí., taktiež program 12-01.1.16 612001. 
 
K bodu 6 Prerokovanie smernice o účtovaní a obehu účtovných dokladov 
 
V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov obec 
Obišovce  vypracovala predmetnú smernicu  o obehu a  kontrole účtovných dokladov, kde upravuje 
postup pri obehu účtovných dokladov . Účelom je  zabezpečiť  plynulosť prác pri vypracovaní  a 
účtovaní všetkých dokladov tak, aby bola zabezpečená úplnosť , správnosť a včasnosť vykázania a 
použitia finančných prostriedkov. Ďalej smernica upravuje činnosť jednotlivých zamestnancov pri 
obehu a kontrole účtovných dokladov. 
OZ prijíma predloženú smernicu v predloženom znení a schvaľuje. 



 
K bodu 7 Prerokovanie zmien vo vývoze TKO na r. 2013 a problémom s odpadmi v obci , za 
posledné obdobie. 
 
Na základe informácií  fy FÚRA s.r.o ,Rozhanovce boli poslanci oboznámení s  návrhom 
pripravovaných  zmien pri vývoze  odpadov .Zmeny nastali vo viacerých oblastiach  a tieto budú 
ešte predmetom  jednaní . 
V ďalšom boli poslanci OZ oboznámení s listom Mgr. Zdenky Liščinskej  o zrušení nepovoleného 
kompostoviska / skládke –pozn, starostu obce /  v obci, nakoľko sa nekontrolovateľne rozrastá. 
Jedná sa o dlhodobejší problém a preto obec pristúpi  v prvom rade k riešeniu problému formou 
pripravenej relácie a letákov  o platnej  legislatíve  a prípadnej  zodpovednosti občanov, ktoré    
upozorňujú občanov  na dôsledky pri nepovolených skládkach, prípadne  spaľovania biologický 
rozložiteľných odpadov.  
 
 
K bodu 8 Obslužnosť územia hospodárskych lesov v k.ú obce vlastníkmi a správcami -CZ 
ECAV a p. Ščešňák v súvislosti s využívaním miestnych komunikácií. 
 
Na zasadnutie boli prizvaní p.  Ing. Ján Brozman- správca a p. Ščešňák – hospodár lesov, nakoľko   
pri hospodárení v lesoch, kde sa realizuje ťažba dreva  dochádza k zvozu cez miestne komunikácie 
obce. Tieto komunikácie sú značne  preťažované a dochádza k ich poškodzovaniu . Preto  na tomto 
zasadnutí  bol dohodnutý postup pri zvoze a to, že pred zvozom a po realizácií  prejdú trasu  pán 
starosta p. Peter Kišiday so  hospodárom p. Ščešňákom a vzniknuté nedostatky bude riešiť hospodár 
lesa. 
 
K bodu 9  Oboznámenie poslancov s novým pracovným poriadkom zamestnancov obce 
Obišovce . 
Na zasadnutí boli informovaní o novom vydanom a schválenom Pracovnom poriadku 
zamestnancov obce Obišovce z 13.9.2012 , ktorý nadobudol právoplatnosť 15.9.2012. So znením 
„Pracovného poriadku zamestnancov obce Obišovce OZ súhlasí  s predmetným dokumentom    boli  
oboznámení  zamestnanci obce. 
 
 
 K bodu 10: Podľa žiadosti poslancov OZ Obišovce č.j. 423 zo dňa 23.10.2012 
 
Na zasadnutí OZ  sa  prejednávala žiadosť  troch poslancov OZ, kde v zmysle  zákona č. 369/1990 
Z.z. §12 bod č.1,2 a 3 žiadali o zvolanie  obecného zastupiteľstva .  . Pán starosta  uviedol, že  
posledné zastupiteľstvo sa konalo 13.8.2012 a podľa § 12  , ods 1 citovaného zákona, zastupiteľstvo 
zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, čiže v deň doručenia žiadosti 23.10.2012, 
termín nebol prekročený. 

1. V tomto bode  bolo uvedené , dňa  12.9.2012 sa konalo rodičovské združenie pri MŠ v 
Obišovciach, kde bola zvolená  Rada školy, avšak je neúplná, preto na tomto zasadnutí bol 
vyslovený návrh  na doplnenie za člena rady pri MŠ  p.Jozefa Legatha. Tento návrh bol 
odsúhlasený a schválený. OZ vyslovilo  žiadosť, aby bolo pripravené  a vyhlásené výberové 
konanie na riaditeľku/a MŠ v Obišovciach  do 30.4.2013. 

2. Ďalej na základe požiadavky o prípravu  organizačnej štruktúry zamestnancov obecného 
úradu a MŠ pri obci Obišovce. Pán starosta uviedol, že škôlka  pracuje v režime štyroch 
zamestnancov ( dve učiteľky, jedna upratovačka ktorá vypomáha aj pri upratovaní OcÚ a 
KD, jedna kuchárka). OcÚ- starosta obce a jedna pracovníčka. Taktiež pán starosta  uviedol, 
že p. Uličný pracuje na dohodu o vykonaní práce a p. Polák na  menších obecných službách. 
Poslanci OZ  navrhli a schválili  vyhlásenie  výberového konania  na zamestnanca obce. 

3. Vývoz TKO- v rámci zmluvy- nakladanie so smetnými nádobami. Pri vývoze majiteľ 
nádoby má niekoľko metrov od miesta kde ju pripravil na vývoz. V tomto prípade p. starosta 
uviedol, že  túto záležitosť bude konzultovať s fy. FURA s.r.o. Rozhanovce. 



4. Priekopa pri rodinných domoch majiteľov MUDr. Kuráka a p. Janovského- vyčistenie -
oprava. Táto záležitosť sa rieši každý rok a aj v tomto roku  pri priaznivom počasí, bude 
vyčistená ak sú nánosy nečistôt a taktiež budú opravené betónové dielce ak sú poškodené, 
alebo zosunuté. 

5.  
� V tomto bode je požiadavka  na prijatie zásad na používanie služobného motorového 

vozidla ( označenie vozidla znakom obce a názvom  obce). OZ uložilo obecnému úradu 
pripraviť zásady na používanie služobného motorového vozidla do najbližšieho 
zastupiteľstva 

� Kontrola príjmov za poskytovanie Centra pomoci za obdobie  od 1.10.2011 -30.9.2012 v 
zmysle prijatého VZN. Túto úlohu  OZ ukladá kontrolórke obce 

� Kontrola spotreby používania služobného mobilného telefónu   za obdobia13.6.-12.7.2012 a 
13.7.2012-12.8.2012. Pán starosta vysvetlil OZ  aké služby sú napojené na tento telefón, 
preto  OZ  ukladá obecnému úradu zistiť viazanosť služby ORANGE a prehodnotiť zmluvné 
podmienky 

 
 

K bodu 11: Diskusia  
 
V tomto bode  prítomný na zasadnutí OZ p. Ľudomil Repta žiadal o úpravu chodníka  v časti 
vstupu/ výjazdu na jeho pozemok .OZ súhlasí s riešením tohto problému  a ukladá obci pripraviť 
list pre p. Reptu s tým, aby vyčíslil finančné prostriedky, za ktoré je  ochotný vstup opraviť vo 
vlastnej réžií. 
 
 
 
Záver 
Pán starosta  poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva č..17 a ukončil  
rokovanie. 
 
 
 
 
 
................................................   ............................................. 
                 overovateľ              overovateľ 


