Rokovanie č.18 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 13.12.2012

ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa PL
− Overovateľky: p. Ľudmila Tomková, p. Janka Tkáčová
Program:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Prerokovanie návrhu VZN č.3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Obišovce
4. Doplnenie VZN č.2/2012 o určení dotácie na prevádzku a mzdy z RO na dieťa v MŠ a dieťa
školských zariadení v súvislosti so zmenou financovania originálnych kompetencií v zmysle
§ 7 aňods. 9, zákona č. 325/2012 Z.z.
5. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce RO 2013
6. Prerokovanie návrhu smernice používanie služobného motorového vozidla a prívesného
vozíka
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 .
Za hlasovali poslanci.....4......... proti ...0.... a zdržali sa hlasovania ......0.......... poslanci.
−

Zapisovateľom zápisnice sa stal : p.Ľudmila Zariková

−

Overovateľom zápisnice sa stali: p. Ľudmila Tomková
p. Janka Tkáčová
K bodu 2: Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení z predchádzajúceho OZ bolo konštatované následovné
88/2012 – bez pripomienok , otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľky
zasadnutia
89/2012 – kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, uznesenie
74/ 2012 – úloha splnená:Smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov prijatá(
uzn. 93/ 2012 )
76/2012- úloha splnená : predaj použitého majetku uskutočnený 10.11.2012 o 14.00
hod v PZ
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81/2012 – úloha splnená :Celoročné hospodárenie – stav majetku upravený v
zmysle správy auditorky za rok 2011
86/ 2012- úloha trvá: Obmedzenie ťažkej dopravy na problémových úsekoch
90/2012-úloha splnený -prijaté VZN 2/2012 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
schválenia príspevku na stravu dieťaťa a zamestnanca s účinnosťou od 1.11.2012
91/2012- úloha splnená- Schválený Dokument starostlivosti o dreviny v zastavanom území
obce Obišovce
92/2012- úloha splnená -Schválená zmena rozpočtu obce
93/2012-úloha splnená- Schválená smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov
94/2012- úloha splnená – Odpady v obci -podnet Mgr. Zdenky Liščinskej – úloha splnená +
doplniť výšku orezávania stromov presahujúcich nad miestne komunikácie
95/2012- úloha bude priebežne plnená v prípade realizácie vývozu vyťaženého dreva po
miestnych komunikáciách
96/2012- úloha splnená-oboznámenie poslancov s novým pracovným poriadkom
zamestnancov obce Obišovce
97/2012-úlohy splnené-Žiadosť poslancov OZ Obišovce č.j. 423 zo dňa 23.10.2012
schválený člen školskej rady pri MŠ v Obišovciach- p. Jozef Legath
komunikácie s fy FÚRA o nakladaní so smetnými nádobami uskutočnená
priekopa pri rodinných domoch MUDr.Kuráka a p. Janovského vyčistená
zásady na používanie služobného motorového vozidla pripravené-predložené na dnešnom
zasadnutí
služobne motorové vozidlo označené
viazanosť ORANGE je do 31.3.2012
kontrola príjmov za poskytovanie Centra pomoci za obdobie od 1.10.2011 – 30.9.2012pripravené p. kontrolórkou
K bodu 3 :Prerokovanie návrhu VZN č.3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Obišovce
Na tomto zasadnutí bolo prerokovaný návrh VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde p. starosta prezentoval jednotlivé
paragrafy a v prezentácií bola zistená nezhoda v poradovom číslovaní paragrafov., kde zároveň
došlo k oprave číslovania II časť Miestne dane : § 1 -Daň s pozemkov,§ 2- Daň zo stavieb, § 3 –
Daň z bytov, § 4 -Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti, § 5 -Daň za psa, § 6- Daň za
užívanie verejného priestranstva, § 7- Daň za ubytovanie, § 8 -Daň za predajné automaty, § 9 – Daň
za nevýherné hracie prístroje.
Ďalej III. časť -Miestne poplatky § 1,kde sadzba poplatku je 0,084 za poplatníka a kalendárny deň,
v prepočte ročný poplatok 30,66 € na osobu/ rok. Z vypočítaného správca dane poskytuje
nasledovné zľavy:
pre ekvivalent osoba a kalendárny deň, prihlásená v intraviláne obce na trvalý prípadne
prechodný pobyt s prihliadnutím na dostupnosť a schválený ročný harmonogram vývozov,
sa poskytuje zľava 50%, t.j. poplatok činí 0,042 € za osobu a kalendárny deň
pre ekvivalent osoba a kalendárny deň s vlastníctvom nehnuteľnosti v chatárskych a
záhradkárskych lokalitách obce s prihliadnutím na dostupnosť vývozu TKO a na schválený
ročný harmonogram vývozov, dotknutým sa poskytuje zľava 32%, t.j. poplatok činí 0,057€
osobu a kalendárny deň
Vo IV. časti -Spoločné a záverečné ustanovenia je úprava paragrafov nasledovná:§ 1- Spoločné
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ustanovenia, § 2 Záverečné ustanovenia.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Obišovce Uznesenie č. 101/2012
Ďalej na tomto zasadnutí prijalo úpravu smernice o výške úhrad a poplatkov C 2 Úpravu Smernice
o výške úhrad a poplatkov a to :
Úhrada za prepožičanie prívesného vozíka
-1,00 €/1 hod. alebo 5,00 €/deň
-záloha 50,00 € pri požičaní

K bodu 4 Doplnenie VZN č.2/2012 o určení dotácie na prevádzku a mzdy z RO na dieťa v MŠ a
dieťa školských zariadení v súvislosti so zmenou financovania originálnych kompetencií v zmysle §
7 ods. 9, zákona č. 325/2012 Z.z.
Na tomto zasadnutí pán starosta oboznámil poslancov OZ o predložených žiadostiach z centier
voľného času , ktoré organizujú mimoškolské aktivity. Jedná sa o CVČ pri ZŠ Kysak a CVČ
Košice a o doplnené VZN č. 2/2012 , kde podiel príspevku na 1 žiaka činí 59,3 € x koeficient 1,1 =
65,23 / ž/ rok . Pre súkromné CVČ podiel činí 88% z celkovej čiastky . Dotáciu prijímateľovi je
potrebné zasielať k 25 dňu v mesiaci.
Uvedené skutočnosti obec doplní do hore uvedeného VZN.
K bodu 5 Prerokovanie návrhu rozpočtu obce RO 2013
V tomto bode rokovania poslanci boli oboznámení s rozpočtom obce na roky 2013-2015 a s
návrhom rozpočtu obce na rok 2013. Na zasadnutí sa prešli jednotlivé položky návrhu bez
pripomienok . Poslanci na tomto zasadnutí odsúhlasili použitia finančných prostriedkov z prebytku
pre rok 2013 a to nasledovne studňa pri KD – 6 000 €, vybudovanie priečky v miestnom klube2 000 € a výstavba( oprava ) chodníka smer Kysak- 16 882,23 €.
Pán starosta taktiež predniesol stanovisko kontrolórky obce , ktorá uvádza že návrh viacročného
rozpočtu obce na roky 2013-2015 a návrhu rozpočtu obce na rok 2013 je spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi- zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými
predpismi obce.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote,
t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v neskorších predpisov.
K bodu 6. Prerokovanie návrhu smernice používanie služobného motorového vozidla a
prívesného vozíka
Predložená smernica o používaní motorového vozidla obce Obišovce s jednou úpravou v Čl.Ivšeobecné ustanovenia , bolo vypustené „ a prívesného vozíka EČV KS 646/YG“. Taktiež v Čl.
IV- Parkovanie služobného motorového vozidla bol vypustený bod 2.“ pracovné cesty služobným
motorovým vozidlom sa začínajú a končia pred budovou Obecného úradu.“.
Obecné zastupiteľstvo po úpravách predmetnú smernicu schválilo.
K bodu : Diskusia
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V diskusií p. Baboľová upozornila na zvolanie rady školy, po zimných prázdninách.
Ďalej p. Tkáčová navrhla zvýšenie odmeny pre zástupcu starostu na dvojnásobok odmeny. Proti
predloženému návrhu nikto nenamietal.
Záver
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.18 a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

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

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