
Rokovanie  č.2 OZ Obec Obišovce , konaného 13.12.2010 
 

Z Á P I S N I C A  
 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
konaného dňa 13.12. 2010 

 
Prítomní:       podľa PL 
Overovateľ:  pp.Mária Baboľová 
                           Janka Tkáčová 
Program:          1. Otvorenie zasadnutia , schválenie programu 
      2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
      3.Prerokovanie  návrhu VZN č. 1/2010 o miestnych daniach  a miestnom poplatku 
          za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území obce Obišovce 
                     4. Schválenie uznesenia 
      5. Záver 
 
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia , schválenie programu 
p. Peter Kišiday otvoril a viedol rokovanie obecného zastupiteľstva. Prítomní boli všetci poslanci , 
to znamená, že  zasadnutie  bolo so 100% účasťou. Privítal prítomných poslancov a občanov na 
zasadnutí a oboznámil ich s programom riadneho  zasadnutia. OZ schválilo hore menovaný 
program zasadnutia. Za hlasovali  poslanci 5, proti 0 a zdržali sa hlasovania 0 poslanci. 
 
V ďalšom starosta obce p. Peter Kišiday predniesol Dôvodovu správu, ktorá tvorí prílohu tejto 
zápisnice. 
OZ berie na vedomie  dôvodovú správu v plnom rozsahu. 
 
 
K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Zapisovateľom zápisnice sa stala Ľudmila Zariková 
 overovateľom zápisnice sa stali: pp.Mária Baboľová, Janka Tkáčová 
 
 
K bodu 3: Prerokovanie  návrhu VZN č. 1/2010 o miestnych daniach  a miestnom poplatku          
za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území obce Obišovce 
 
V tomto bode sa prerokoval   návrh VZN č. 1/2010 o miestnych daniach  a miestnom poplatku  za 
komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území obce Obišovce. 
Na základe výsledku jednania VZN č. 1/2010 o miestnych daniach  a miestnom poplatku  za 
komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území obce Obišovce v plnom rozsahu, kde v 
v §3 odst.5 písm. „a“ a „b“z 10% základu dane na 15%  
v §3 odst.4 písm „a“ až „ h“ sadzba z 0,50% základu dane  na 0,75% 
v §6 odst.3 písm. „a“ sa veková hranica  znižuje  na 62 rokov aj pre manželské páry 
v §3 odst 4 písm. „ g“ zvýšenie  na  2% základu dane 
 
Prílohu č. 1 – k VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady na území obce Obišovce so zoznamom pozemkov- parciel , ktoré tvoria 
časť katastrálneho územia obce Obišovce- územie ES Lemešany .  
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K bodu 4 :  
Uznesenia k  jednotlivým bodom zasadnutia OZ č. 12/2010, 13/2010,14/2010 a 15/2010 boli  
prijaté v plnom rozsahu. 
 
 
 
K bodu 5: 
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mária Baboľová                            Janka Tkáčová 
 
 
.................................................   ............................................. 
                 overovateľ              overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 


