
Rokovanie  č.8 OZ Obec Obišovce , konaného 10.11.2011 
 

Z Á P I S N I C A  
 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
konaného dňa 10.11.2011 

 
Prítomní:       podľa PL 
Overovateľ:  pp.Ľudmila Tomková 
                           Bc. Matúš Kolcún 
Program: 
  
     

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Kontrola uznesení zo Zasadnutia č7 
3. Projekt dopravného značenia obce Obišovce 
4. Zmeny a doplnky Územného plánu obce Obišovce 
5. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce 
6. Začatie spracovania knihy o obci a Úhrada nákladov v Centre pomoci 
7. Vývoz TKO na rok 2012 
8. Diskusia 
9. 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......5......., proti .......0........... a zdržali sa hlasovania .......0....... poslanci. 
 
-     Zapisovateľom zápisnice sa stala :Ľudmila Zariková 
− Overovateľom zápisnice sa stali: pp. .Ľudmila Tomková 
     Bc. Matúš Kolcún 
 
K bodu  2:  
Kontrola uznesení zo Zasadnutia č.7 
Na zasadnutí OZ boli  p. starostom prejdené jednotlivé uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
Konštatoval , že úlohy a nedostatky boli splnené a odstránené, čo je  uvedené nižššie. 
 Uznesenia 
43/2011 – bez pripomienok 
44/2011 – splnené 
45/2011 – splnené 
46/2011 – bez pripomienok 
47/2011 – bez pripomienok 
OZ  berie na vedomie  
 
K bodu 3 :  

Projekt dopravného značenia obce Obišovce 
 
Na tomto zasadnutí bol OZ predložený k nahliadnutiu a k pripomienkovaniu  predložený „Projekt 
organizácie dopravy na miestnych komunikáciách v obci Obišovce „, spracovaný Ing. Hrabčákom. 
Z dôvodu  nedostatočného zvislého dopravného značenia a z hľadiska zabezpečenia plynulosti a 
bezpečnosti cestnej premávky na miestnych komunikáciách a ich napojenia na jestvujúcu štátnu 
cestu III. triedy Prešov- Kysak v obci je potrebné doplniť zvislé dopravné značenie . Jedná sa 



doplnenie  zvislých príkazových značiek , informatívnych zvislých dopravných značiek. 
OZ po nahliadnutí do projektu  pripomienkuje : križovatku pri Marakane- transformátor zmenu zo 
„STOPKy „na  „ Daj prednosť v jazde“, doplnenie označenia  hlavnej cesty smer k rampám a 
posledná zmena „ Slepá ulica“ Za vodou umiestnenie značky pred mostom cez Svinku ( pri 
Kubíkovi). 
 
Ďalšou alternatívou  pre odbremenenie  obyvateľov bývajúcich  Za vodou od  vodičov , ktorí 
omylom odbočia  na  ulicu  namiesto  priameho smeru na žel. stanicu Kysak. 
Zaslanie žiadosti  na Obvodný úrad pre cestnú dopravu,Hroncova  13, Košice na osadenie značiek 
na ceste III .triedy“ Hlavná cesta s vedľajšou“ v centre obce obojstranne a to pred odbočkou Za 
vodu alebo jednoduchšie riešenie smerovú tabuľu  „ KYSAK s označením smeru“. jedná sa o zvislé 
dopravné značenie. Ďalšou požiadavkou zo strany obce je ešte zvislé  značenie na ceste III.triedy  
smer Lemešany  za starou žel. stanicou,  a to  značenie „ Pozor zver“. 
 
K bodu 4: 

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Obišovce 
Nakoľko Krajský stavebný úrad v Košiciach  vydal záverečné stanovisko k zmenám a doplnkom 
ÚPN obce č. 2, preto je možné  pripraviť  schválenie dokumentácie . Jedná sa o  prijatie VZN č. 
1/2011 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Običovce. Týmto VZN sa 
mení a dopĺňa záväzná časť Územného  plánu obce Obišovce č. VIII/2033 zo dňa 19.09.2003.  
Pán starosta  oboznámil OZ  s vyhodnotením pripomienok prerokovania Zmien a doplnkov č. 2 
Územného plánu obce Obišovce.  
 Taktiež uviedol dotknuté orgány , organizácie, právnické a fyzické osoby, ktorým bolo písomnou 
formou oznámené začatie prerokovania Zmien a doplmkov č. 2 ÚPN obce Obišovce a ktoré sa  v 30 
dňovej lehote nevyjadrili.  v zmysle §22, ods. 5) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov sa predpokladá , že so Zmenami a doplnkami č. 2 ÚPN obce Obišovce súhlasia bez 
pripomienok. 
OZ bolo upovedomené  o doplnení Záväznej časti Územného plánu obce Obišovce v zmysle  Zmien 
a doplnkov č.2 ÚPN obce Obišovce a mení a dopĺňa  zmeny, ktoré tvoria prílohu VZN o záväznej 
časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Obišovce. 
Návrh VZN bol obcou vyvesený dňa 18.10.2011 a tento návrh VZN bol schválený OZ v 
Obišovciach dňa 10.11.2011 uznesením č. 51/2011. 
Schválené VZN bude dňom 11.11.2011vyvesené na  obecnej tabuli a Webe obce. 
 
 
 K bodu 5: 

Vyhlásenie  volieb hlavného kontrolóra obce 
 

V tomto bode programu pán starosta  oboznámil OZ  o  uplynutí 6 ročného obdobia práce doterajšej 
kontrolórky obce ( 31.12.2011) a uviedol podrobnosti vykonania voľby hlavného kontrolóra obce v 
zmysle  § 18 ods.2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
OZ bolo oboznámené z náležitosťami prihlášky, kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného 
kontrolóra. Ďalej OZ bolo oboznámené o spôsobe vykonania voľby i o samotnom vykonaní volieb 
hlavného kontrolóra obce. 
Na základe hore uvedených skutočností OZ uznesením č. 52/2011 vyhlásilo voľby hlavného 
kontrolóra obce Obišovce na deň 21.12.2011. 
 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí  odovzdať svoju písomnú prihlášku spolu s 
prílohami uvedenými  v ustanovení v zalepenej obálke  s názvom „ Voľba hlavného kontrolóra-
neotvárať „ do 21.12.2011 do 12.00 hod. Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi musia 
kandidáti zaslať poštou alebo na adresu Obec Obišovce, OcÚ Obišovce 133, 044 81  okr. Košice-
okolie 
 
 



K bodu 6 : 
Začatie spracovania knihy o obci a Úhrada nákladov  v Centre pomoci 
 
Úvodom zasadnutia OZ pán starosta navrhol doplniť program rokovania  o uvedené body a 
následne OZ  zobralo na vedomie doplnenie programu zasadnutia o predmetné body. 
Obecnému zastupiteľstvu s blížiacim sa   725 .výročím založenia obce ( rok 2014) bol predložený 
návrh na prípravu vydania knihy o obci. Členovia boli oboznámení s výtlačkami kníh susedných 
obcí (  Trebejov, Sokoľ ako aj prípravou  knihy pre obec Kysak), s autorom kníh ale aj s nákladom 
na knihu a počtom výtlačkov. OZ súhlasilo  s touto aktivitou obce. 
 
Ďalšou témou bolo riešenie ubytovania v Centre pomoci: 
S riešením ubytovania v Centre pomoci a následným rozdelením, časovým vymedzením , úhradou 
nákladov pomoci  v uvedenom zariadení následovne  OZ  súhlasilo so stanovením  uvedených 
podmienok  pre toto zariadenie následovne.  
Pobyt bol rozdelený podľa situácie v akej sa  postihnutá osoba prípadne rodina  bude nachádzať 
Rozdelenie 

� pomoc pri živelných pohromách 
� sociálna pomoc 

Zároveň  bolo riešené aj časove vymedzenie  pobytu v tomto zariadení a to následovne: 
 

� živelné pohromy -3 mesiace bez úhrady plus 6 mesiacov za úhradou 
� sociálna pomoc 1 mesiac bez úhrady plus 6 mesiacov za úhradou 

Možnosť predĺženia pobytov po individuálnom posúdení  
V neposlednom rade boli prejednané aj platby  v tomto zariadení 
Úhrada nákladov 

� v prípade pomoci v núdzi 1 € noc/ osoba 
� v prípade komerčného využitia 5 € noc/osoba 

 
 

K bodu 7 : 
Vývoz TKO na rok 2012 

 
OZ na tomto zasadnutí informoval starosta obce  o týchto skutočnostiach.  
 
Z dôvodu obmedzenia aktivít spoločnosti A.S.A. v regióne východného Slovenska , A.S.A  
zmluvne postúpila všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom a s objemným odpadom na spoločnosť AVE Košice s.r.o. 
Zmluva a povinnosti vyplývajúce z nej ostávajú nezmenené, nový dodávateľ služieb začal  plniť 
záväzky vyplývajúce zo Zmluvy k 1.10.2011. 
 
Zároveň OZ bolo informované o ponuke  fi FÚRA s.r.o. so sídlom SNP , Rozhanovce na 
poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere. Táto firma ponúka 
dvojtýždňový zber odpadu, preto  OZ navrhlo p. starostovi, aby  fi AVE  urobila cenovú ponuku  
vývozu v dvojtýždňovom intervale, nakoľko doposiaľ  realizácia zberu KO a drobného  odpadu 
bola realizovaná v trojtýždňových intervaloch.  
Po obdržaní ponúk sa  tieto budú vedieť porovnať  a následne zaujať stanovisko k dodávateľovi 
služieb pre obec . 
 
K bodu 8: 
 

Diskusia 
 

Príspevky týkajúce sa prejednávaných  bodoch  rokovania  boli zahrnuté v prijatých uzneseniach. 
Iné diskusné príspevky  na zasadnutí zo strany poslancov OZ neodzneli. 



 
 
 
K bodu  9: 
Záver          
 
Pán starosta  poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.7 a ukončil  zasadnutie  obecného 
zastupiteľstva. 
 
 
Ľudmila Tomková                               Bc. Matúš Kolcún 
 
................................................   ............................................. 
                 overovateľ              overovateľ 


