
Rokovanie  č. 9  Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 24.02.2016 

Obec Obišovce - funkčné obdobie 2014 - 2018 

  
Z Á P I S N I C A  

 
 

Prítomní:       podľa PL 
Overovateľ:  p. Mgr. Katarína Horňáková 
 p. Bc. Matúš Kolcún 
 
 

  Program: 
 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za rok 2015 

5. Prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy- 
pozemky obce Obišovce a firmy Lusago 

6. Prerokovanie žiadosti vo veci rekonštrukcie a dobudovanie povrchu miestnej komunikácie na 
pozemku 641/3 

7. Prerokovanie žiadosti o údržbu rigolu na parcele č. 77/1 
8. Pečať rozvoja obcí a miest 2015( vydaná Národným informačným strediskom SR  a.s.) 
9. Diskusia 
10. Záver 

 
 

 

 
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 
 
Pani  Maria  Baboľová  otvorila a viedla rokovanie obecného zastupiteľstva. Privítala 
prítomných poslancov na zasadnutí a oboznámila ich s programom  rokovania  a doplnením 
bodu rokovania  o Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za rok 
2015 a to do bodu 4 s posunom  bodov rokovania č. 4 ,5,6,7,8,9 na 5,6,7,8,9,10  

 

 
Za hlasovali  poslanci   5  proti  0  a zdržali sa hlasovania   0   poslanci.  
 
K bodu 2.Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 
zasadnutia 

 Zapisovateľom zápisnice sa stala : p Ľudmila Zariková 
 

 Overovateľom zápisnice sa stali: 
p. Mgr. Katarína Horňáková 
p. Bc. Matúš Kolcún 

      
        

K bodu  3: Kontrola uznesení 

 
 
Č. 71/2015 – Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  
schválenie programu zasadnutia – bez pripomienok 
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Č.72/2015  Kontrola uznesení  z predchádzajúceho zasadnutia -  bez pripomienok 
Č. 73/2015 – Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov na území obce Obišovce č. 1/ 
2015 – bez pripomienok VZN č. 1/2015 schválené  
Č. 74/2015 Návrh VZN o miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady č. 2/2015 v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.– bez pripomienok –VZN č. 2/2015 
schválené 
Č. 75/2015-  Návrh VZN o miestnych daniach č. 3/2015 – bez pripomienok – VZN č. 3/ 
2015 schválené  
Č. 76/2015 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce ma I.. polrok 
2016 -   
Bez pripomienok  -schválený  
Č.77/2015 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 – bez 
pripomienok 
Č. 78/2015 – Návrh rozpočtu obce Obišovce na roky 2016,2017,2018 – bez pripomienok - 
schválený 
Č. 79/2015-Prehľad čerpania rozpočtu za rok 2015+ rozpočtové opatrrenie č. 7 a č. 8 – 
bez pripomienok  schválené  čerpanie za rok  2015 a rozpočtové opatrenie č. 7 a č. 8  
 
 
B: Berie na vedomie 

 Kontrolu  uznesení z 8.. zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného 15.12.2015 
 
K bodu 4:  Správa o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Obišovce za rok 2015  
 
V zmysle  ustanovení §  18f ods.1 písm. e) zákona č.  369/1990 Zb o obecnom zriadení 
v platnom znení hlavná kontrolórka obce  predložila  k rokovaniu správu o kontrolnej  
činnosti. Kontrolná činnosť  bola vykonávaná v súlade  s plánom  kontrolnej  činnosti na 
obdobie I. a II.  polroka 2015. 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu vzalo na vedomie správu 
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 a zároveň ju aj schválilo . 
 
K bodu 5: Prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 
plochy- pozemky obce Obišovce a firmy Lusago 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  prerokovalo  návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou  vo 
vlastníctve  obce a to: Pozemku  parcela registra C-KN č. 258- druh pozemku záhrada o výmere 676 
m2 v katastrálnom území Obišovce, KN č. 259/1- druh pozemku zastavaná  plocha a nádvorie 
o výmere 393 m2obec Obišovce zapísaného na LV č. 425. Obecné zastupiteľstvo  v zmysle §  ods.8 písm 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov schválilo zámer prevodu 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Obišovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a prevod majetku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy: pozemku parcela reg- C-
KN č. 258/3- druh  pozemku záhrada o výmere 227 m2 v katastrálnom  území Obišovce, KN č. 259/1- 
druh pozemku zastavaná  plocha a nádvorie o výmere 309 m2  v prospech  nadobúdateľa  LUSAGO 
SK,s.r.o. Dunajská 10, 040 11 Košice . 
A nadobudnutie majetku v prospech obce Obišovce pozemku parcela reg. C – KN č. 262 – 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 711 m2 a parcely  reg. C – KN č.259/2 
– druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 181 m2.  
 
Za účelom prevodu pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy a nadobudnutia majetku v prospech obce Obišovce  –vyhotovenie 
Geometrického plánu a vyhotovenia Súdno-znaleckého posudku v čase prerokovanie nie 
staršieho ako 6 mesiacov. 
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Ukladá starostovi obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 
 
K bodu 6: Prerokovanie žiadosti vo veci rekonštrukcie a dobudovanie povrchu miestnej 
komunikácie na pozemku 641/3 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo žiadosť pána Ing. Vokála PhD, vo veci  
rekonštrukcie povrchu miestnej komunikácie na pozemku  641/3. Súhlasilo  a schválilo riešenie 
odtokových  vôd pri  parcelách  rodín Čurilových a Vokálových a to  uložením odtokovej rúry 
a osadením šachty pre zber povrchových vôd. 
 
K bodu : 7: Prerokovanie žiadosti o údržbu rigolu na parcele č. 77/1 
 
Taktiež na tomto zasadnutí  sa prerokovala žiadosť p. Necelovej, bývajúcej na súp. Č. 117. 
Žiadosť o údržbu rigolu na parcele č. 77/1 , obci bola doručená  dňa 1.2.2016. Zastupiteľstvo 
sa zaoberalo touto požiadavkou, ale nakoľko sa nejedná o parcely vo vlastníctve obce, obec 
nemôže riešiť problém na  súkromných parcelách vlastníkov Obec zabezpečí zoznam 
vlastníkov susedných parciel a požiada o právnu radu v tejto veci. 
 
K bodu 8: Pečať rozvoja obcí a miest 2015( vydaná Národným informačným strediskom 

SR  a.s.) 
 
Obecnému zastupiteľstvu  pani starostka  poskytla  informáciu a pečati  Rozvoja  obcí a miest, 
kde  Národné informačne stredisko SR vykonalo hodnotiacu analýzu 2 926 obcí a miest SR . 
Obecné zastupiteľstvo  neschválilo vyhotovenie a objednávku pečati obce. 
 
 
K bodu 9: Diskusia 

 

 Pani Zariková informovala p. Mgr. Horňákovú o ponuke  kníh do miestnej knižnice od 
pána  Ing. Petruščáka Vladimíra. 

 Pani starostka informovala prítomných  o prekládke  rozhlasového káblu  , ktorý 
prechádza pozemkom pána Martina Baboľa. O tejto skutočnosti bol informovaný pán 
Guľáš a bola vystavená  aj objednávka na túto službu. 

 Pani starostka informovala prítomných, že  vylepšením počasia  sa bude môcť 
pristúpiť aj k rozšíreniu verejného osvetlenia. 

 Pán Bc. Matúš Kolcún informoval  o nerovnosti  na  prístupovej ceste  
k nehnuteľnostiam na ulici, kde býva aj on 

 Pani starostka informovala prítomných  aj o doručenej žiadosti p. Liptákovej, ktorá 
bude predmetom  rokovania najbližšieho zastupiteľstva. 
 

K bodu 10: Záver 
 
Pani  starostka  poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.9  a ukončila  zasadnutie  
obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
................................................  ............................................. 
             overovateľ             overovateľ 


