
Rokovanie  č. 20 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 22.5.2013 

Obec Obišovce - funkčné obdobie 2010 - 2014 

 
Z Á P I S N I C A  

 
 

Prítomní:       podľa PL 
Overovateľ:  p. Tomková Ľudmila 
 p. Legath Jozef 
 
  Program: 
       
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 
2. Kontrola uznesení 
3. Obnova siete verejného osvetlenia L.E.D. technológie Ing. Melichárek 
4. Výberové konanie riaditeľa - ky Materskej školy Obišovce 
5. Projekt terénnych úprav a výsadby drevín 
6. Nakladanie s TKO, riešenie nedisciplinovanosti v obci 
7. Diskusia 
8. 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 . 
s doplnením bodu -  Majetkové priznania. Za hlasovali  poslanci.......5.......  proti ....0... a zdržali sa 
hlasovania .....0...... poslanci. 
 

Zapisovateľom zápisnice sa stal : p Ľudmila Zariková 
 
 

Overovateľom zápisnice sa stali: p. Ľudmila Tomková 
                                                         Jozef Legath 

 
 

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

105/2013 –otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a doplnenie 
o bod – prehľad aktivít a udalostí od minulého zasadnutia- bez pripomienok 
106/2013- kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí – Úlohy splnené 
107/2013 – Prerokovanie  žiadostí manželov Kuncových -Úloha splnená  
108/2013- Prerokovanie umiestnenia veternej elektrárne v dosahu ES Lemešany- Informácia 
o výstavbe skúšobnej veže /m stavebné povolenie nie je potrebné/ 
 
109/2013- Prerokovanie vstupu obce Obišovce ako zakladajúceho člena Európskeho 
zoskupenia územnej spolupráce Karpatia Euroregion s ručením obmedzeným - EZÚS 
Karpatia Euroregió -splnené 



Rokovanie  č. 20 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 22.5.2013 

Obec Obišovce - funkčné obdobie 2010 - 2014 

 
 
110/2013 Prerokovanie vstupu obce Obišovce do MAS -Miestnej akčnej skupiny ČIERNA HORA, 
o.z. ( MAS Čierna Hora) zabezpečujúcu svoju činnosť na celistvom území tvorenom katastrálnymi 
územiami obcí: Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ, Trebejov, Kysak, Obišovce, Veľká Lodina, 
Malá Lodina, Margecany, Kluknava, Ľubovec, Bzenov, Rokycany, Kojatice a Suchá Dolina 
informácia p. starostu , že obce Margecany, Kluknava, Ľubovec, Bzenov odstúpili od vstupu 
do hore uvedenej akčnej skupiny 
 
 

      111/2013-Rozšírenie-obnova siete Verejného osvetlenia – úloha trvá  
 

             112/2013- Zriadenie hliadky PO na vykonávanie preventívnych kontrol domácností – hliadka                   
            zriadená- úloha priebežne plnená 

 
 113/2013-Prerokovanie návrhu na ocenenie  p. Martina Ludrovského za dosiahnuté športové  
            úspechy telesne postihnutých a tiž za propagáciu a šírenie dobrého mena obce Obišovce –   
             úloha trvá 

 
114/2013 – Správa  o kontrolnej činnosti za rok 2012 –bez pripomienok 
115/2013 – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. Polrok 2013 –bez 
pripomienok 
 
 
 

K bodu:3 Obnova siete verejného osvetlenia L.E.D. technológie Ing. Melichárek 
 
Na  základe zámerov obce Obišovce obnoviť a zmodernizovať verejné osvetlenie obce , bol na 
zasadnutie prizvaný zástupca  fy BELUNA, a.s., Bethovenova 5, Piešťany  pracovisko v Prešove. 
Táto spoločnosť ponúka realizáciu obnovy  verejného osvetlenia obce za úsporné LED svietidlá. V rámci 
tejto  ponuky zabezpečujú vypracovanie auditu  na vyhlásenie  verejného obstarávania. Dodané 
osvetľovacie  telesá majú certifikáty pre EÚ a ich  bezpečnostné krytie  je veľmi vysoké. Vlastná živnosť 
dodaných LED osvetľovacích telies je viac ako 50 000 prevádzkových hodín, čo pri predpokladanej 
ročnej prevádzke 3 900 hodín predstavuje 12,8 roka. Počas tejto doby výrobca garantuje že hodnota 
svetelného toku neklesne pod  95 % pôvodnej svietivosti t.j. aj po tejto dobe je svietidlo schopné  
prevádzky, iba so zhoršenými svetelnými parametrami. Prezentujúca  firma  poskytne na svoju dodávku 
päť ročnú záruku . OZ si vypočulo prezentáciu  fy a konštatovalo , že touto problematikou sa budú 
zaoberať na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva 
 
K bodu :4 Výberové konanie riaditeľa - ky Materskej školy Obišovce 
 
K tomuto bodu programu  informoval pán starosta, že došlo  k chybe pri voľbe zástupcov do orgánu 
školskej samosprávy, § 8 odst. 4 vyhlášky 291 z r. 2004, preto  OZ súhlasilo  s opakovaním voľby rady 
školy a to  v čo najkratšom termíne  s prihliadnutím na prebiehajúce  výberové konanie. S týmto 
stanoviskom súhlasili všetci  členovia OZ  a k tomuto stanovisku prijali uznesenie č. 119/2013 
 
K bodu: 5 Projekt terénnych úprav a výsadby drevín 
 
Pán starosta informoval poslancov OZ  o prebiehajúcich  terénnych úpravách  v obci na základe  už 
schváleného „Projektu terénnych úprav a výsadby drevín . Ďalej  zastupiteľstvo  oboznámil aj 
s požiadavkou Košického samosprávneho kraja o zriadenie priepustu – odkanalizovania cesty p. 
Hamrák- p. Poklembová a zvedenia povrchových vôd do  funkčného priepustu v obci. Ako bolo  už 
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uvedené projekt sadových úprav bol spracovaný za účelom využitia finančných prostriedkov získaných 
obcou Obišovce ako kompenzácia  za výrub  drevín rastúcich mimo  lesa v k.ú. Obišovce. Rozsah 
a umiestnenie náhradnej výsadby bol určený na základe „ Dokumentu starostlivosti o dreviny 
v zastavanom  území obce Obišovce“. Skladba drevín a rozloženie  je zrejme  z grafických  príloh 
dokumentov. Ďalej predĺženie chodníka pri autobusovej zastávke  - úsek nadväzuje  na stavbu „ Projekt 
sadových  úprav 15 lokalít  v obci a jej  časť 13-deliaci pás  medzi št. cestou III/577002 a parkoviskom 
v rámci ktorej sa  realizuje  ďalší úsek chodníka 
 
 

K bodu: 6 Nakladanie s TKO, riešenie nedisciplinovanostii v obci 
 

V dôsledku pretrvávajúceho neporiadku pri stanovištiach separovaného zberu  a zvýšeného vývozu VKK  
v obci , k dátumu zasadnutia  bolo  vyvezených  - 7 ks kontajnerov fy. FÚRA a zaslaná objednávka   fy. 

DONO na vývoz  troch VKK – lanových.  Potreba  riešenia  tohto problému je nutná ,preto p. starosta OZ 
navrhol  prípadnú zmenu realizácie zberu  a to presun  zberu separovaného odpadu  zo stanovíšť na formou  
individuálneho  separovania do vriec  priamo v domácnostiach. OZ schválilo prehodnotenie  predmetného 

zberu s fy. FÚRA. 
 
K bodu : 7 Majetkové priznanie  vedúceho zamestnanca 
 
Tento bod programu bol OZ dodatočne doplnený a odsúhlasený v zmysle zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, boli 
predložené majetkové priznania p. Petra Kišidaya a Gabriely Petričovej . Komisia konštatovala, že boli 
splnené podmienky  uvedeného zákona NR SR . Majetkové priznania boli doručené k 31.3.2013. 
 
K bodu : 7 Diskusia 
 
V diskusií p. Legát  predniesol  návrh aby obec Obišovce  ponúkla nezamestnaným občanom, ktorí sú 
v evidencií UPSVaR prostredníctvom rozhlasu, možnosť uplatniť sa v obci pri pomocných prácach.   

 
 
 
K bodu : 8 Záver 
Pán starosta  poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.20  a ukončil  zasadnutie  obecného 
zastupiteľstva. 
 
 
 
 
................................................   ............................................. 
                 overovateľ              overovateľ 


