Rokovanie č.11 OZ Obec Obišovce , konaného 20.02.2012
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 20.02.2012
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: pp. Jozef Legath
Mária Baboľová
Program:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia,určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2012
Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce na
obdobie I.polroka 2012
5. 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 stala :Ľudmila Zariková
− Overovateľom zápisnice sa stali: pp. Jozef Legath
Mária Baboľová
V rámci otvorenia zasadnutia p. starosta zúčastnených poslancov poinformoval o následných
aktivitách .
Pre zviditeľnenie a zvýšenie návštevnosti lokality hradu Obišovce a posilniť význam tejto
lokality pre cestovný ruch je možnosť prostredníctvom grantovej schémy z ktorej je možné
žiadať financie na konzerváciu zvyškov tohto hradu. Je potrebné pre tento zámer zabezpečiť
niekoľko dôležitých vecí a to schválenie zámeru OZ, získanie súhlasu vlastníka na
realizáciu zámeru, kontaktovať Krajský pamiatkový úrad o stanovisko k zámeru a v prípade
súhlasu zabezpečiť podmienky obnovy . Taktiež je potrebné povolenie na výrub drevín. V
prípade všetkých súhlasov a povolení túto činnosť zabezpečujú dobrovoľníci z letného
medzinárodného tábora, ktorý by sa mal konať v termíne 29.7.2012 – 4.8.2012, ktorým sa
zabezpečuje strava.
O týchto skutočnostiach bolo na dnešnom zasadnutí informovaní prítomní členovia
obecného zastupiteľstva, ktorí vyjadrili súhlas na realizáciu uvedeného projektu.
Ďalej boli poskytnuté informácie ohľadne havárie a následného poškodenia na oplotení
parku v centre obce, tí ktorí túto haváriu spôsobili boli osobne za starostom obce, tento
oslovil poisťovňu, ktorá z PZP vozidla by mala hradiť opravu poškodeného oplotenia. Dňa
17.2.2012 bol zrealizovať obhliadku miesta poisťovací agent.
Na tomto zasadnutí pán starosta informoval zastupiteľstvo o počte splátok úveru, ktorý nám

bol poskytnutý bankou na výstavbu ciest v roku 2010. Na roky: 2012- kedy bude
realizovaných – 11 splátok, v roku 2013- to bude 12 splátok a v roku 2014 to budú 3
splátky, čím tento úver bude splatený.
Na základe prejaveného záujmu o členstvo v Miestnej akčnej skupine Čierna Hora, o.z.
(MAS), ktorá bude združovať obce Kostoľany, Sokoľ, Trebejov, Kysak, Obišovce, Veľká
Lodina, Malá Lodina, Margecany, Kluknava, Ľubovec, Bzenov, Rokycany, Kojatice a
Suchá dolina. V najbližšom období nám budú predložené Stanovy MAS Čierna Hora ku
schváleniu miestnym zastupiteľstvom. Ak tieto Stanovy OZ schváli, o ďalších aktivitách
priebehu stavu založenia následne budeme informovaní. Zároveň nám budú predložené
návrhy textu Organizačného poriadku a Pracovného poriadku MAS Čierna Hora,o.z.
K bodu 2:
Kontrola uznesení zo Zasadnutia č.10
Na zasadnutí OZ boli p. starostom prejdené jednotlivé uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Uznesenia
59/2012 – bez pripomienok – voľba zapisovateľky, overovateľov zápisnice
60/2012 – uznesenie z 9. zasadnutia č. 57/2012 – trvá naďalej( predstavenie investičného
zámeru v k.ú obce Obišovce- Výstavba integrovaného plazmového splynovania- fi, SURIN
a Partners,s.r.o. Humenné
61/2011- bez pripomienok -Voľba hlavného kontrolóra obce
62/2012- bez pripomienok- Majetkovo právne usporiadanie pozemku parc.č. 181/3 v k.ú
obce a vo vlastníctve obce -Odpredaj uvedenej parcely v zátopovom území pri Svinke vedľa
prieskumného vrtu z dôvodu zachovania prietoku Svinky do Hornádu
K bodu 3 :
Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2012
Na dnešnom zasadnutí OZ bol predložený Návrh rozpočtu obce na roky 2012,2013,2014 a to
príjmová a výdavková časť
Pri položkovitom prechádzaní OZ dospelo k nasledovnému záveru v príjmovej časti
:položka 229002 oprava -0
položka 292027 oprava – 0
položka 312001-111- oprava 780€
položka 312001 111- oprava textovej časti Náhrada spoloč. hodnoty drevín
Vo výdajovej časti rozpočtu
Reprezentačné-materiál,občerstvenie,kniha -oprava 8 024€
KD- údržba a opravy -oprava 500€
Dom smútku- všeobecný materiál – oprava 50€
Údržba Miestneho rozhlasu -oprava 300 €
Odvoz odpadu -oprava 8 000€
Materiál na údržbu MK -oprava 400 €
Všeobecný mater-dot. 5r.deti -oprava 780€
Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia ŠJ – oprava 600€
Organizovanie kultúrnych aktivít-materiál,ceny -oprava 100€
Príspevok na činnosť-Farský úrad - oprava 200€
Územný plán- spracovanie -oprava 500€
Pracované odevy,obuv a pracovné pomôcky-200€
Odkanalizovanie a zabezpeč. pitnej vody KD -10 000€
Služobné vozidlo + príves -14 000€
Po predchádzajúcich úpravách návrhu rozpočtu OZ schválilo predložený návrh na tomto zasadnutí

K bodu 4:
Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce na
obdobie I.polroka 2012
Na dnešnom zastupiteľstve novozvolená kontrolórka obce PhDr.Mária Balková predložila návrz
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce na obdobie I polroka 2012 a to v
súlade s ustanovením §18 f odst.(1) písm. b zákona o SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov .
Rozsah kontrolnej činnosti HK v zmysle predmetného zákona je zameraný na kontrolu zákonnosti,
účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými
právami obce.
HK bol predložený následovný návrh kontrolnej činnosti.
1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Obišovce
2. Vypracovanie odborného stanoviska k monitorovace správe záverečného účtu za rok 2011
3. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2012,2013,2014ontrola
vykonávania predbežnej finančnej kontroly na obecnom úrade
4. Kontrola stavu pohľadávok obce
5. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2011
Na základe podnetu a predloženej požiadavky p Márie Baboľove, poslankyni bol plán kontrólnej
činnosti doplnený o bod č. 7. Kontrola vykonaná na základe predloženej požiadavky OZ
K bodu 6 Záver.
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.11 a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Jozef Legath

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

Mária Baboľová

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

