
Rokovanie  č.3 OZ Obec Obišovce , konaného 14.02.2011 
 

Z Á P I S N I C A  
 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
konaného dňa 14.02.2011 

 
Prítomní:       podľa PL 
Overovateľ:  pp.Jozef Legath 
      Matúš Kolcún Bc. 
Program:  
                
Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení  
4. Podnikateľský zámer bioplynovej stanice v k.ú.Obišovce – p.Menceľ 
5. Prerokovanie držby a chovu psov v k.ú.obce Obišovce a prijatie opatrení v súlade so 

zákonom č.282/2002 Z.z.   
6. Zrušenie VZN zo dňa 19. septembra 2002 o podmienkach chovu a držania domácich  

a úžitkových zvierat 
7. Prerokovanie možnosti stravovania osamelo žijúcich dôchodcov v obci  
8. Prerokovanie alternatívy zvozu TKO v dvojtýždňovom cykle 
9. Návrhy rozvojových aktivít na funkčné obdobie 2011-2014 
10.   Záver 

 
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia , schválenie programu 
p. Peter Kišiday otvoril a viedol rokovanie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných poslancov 
na zasadnutí a oboznámil ich s programom riadneho  zasadnutia. OZ schválilo hore uvedený 
program zasadnutia. Za hlasovali  poslanci 5 , proti   0   a zdržali sa hlasovania 0   poslanci. 
 
 
K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Zapisovateľom zápisnice sa stala : Ľudmila Zariková 
Overovateľom zápisnice sa stali: pp. Jozef Legath 
                   Matúš Kolcún Bc.  
 
K bodu 3: Kontrola uznesení 
Na zasadnutí bola prevedená  kontrola následovných  uznesení  

Uznesenia  č. 1-11/ 2010  z 1 zasadnutia OZ 
Uznesenia  č. 12-15/2010 z 2 zasadnutia OZ 

 
K bodu 4 :  
Podnikateľský zámer bioplynovej stanice v k.ú.Obišovce – p.Menceľ 
 
Prezentáciu p. Menceľa o zámere výstavby  bioplynovej stanice  v k.ú. Obišovce. OZ bolo 
informované o lokalite, kde výstavba má byť realizovaná : 400 -500 m  od obytných časti obce, bod  
umiestnenia 40-50 m  nižšie oproti obci o napojení  tohto zariadenia na komunikácie . Rozloha  
tejto stanice je zhruba 1-1,5 ha. Informácie o výrobe bioplynu z organických materiálov ( kukurica) 
vo fermentačných nádržiach( alebo nádobách ) mechanickým premiešavaním. 
Skladba vyrobeného bioplynu je nasledovná: Metán 55-70%, Oxid uhličitý 30-45%, sírovodík 1-
2%, Dusík 0-1%, vodík 0-1%, Oxid uhoľnatý – stopy, kyslík- stopy. Pri výrobe vzniká zbytkové 
teplo a jeho využitie spoločnosť predpokladá na : ohrev skleníkov, sušenie plodín, vykurovanie 
objektov. 



Zo strany  p. Menceľa informácia je možnosť zbytkovým teplom cca 30%  prípadné vykurovanie 
RD s tým, že dopredu nevie  garantovať ďalšie riešenia využitia  výstupov z bioplynovej stanice. 
Ďalšie informácie boli poskytnuté  ohľadom štatistiky, čo sa týka  výstavby týchto staníc v 
európskych štátoch ( Nemecko, Česká republika). 
Zo strany poslancov OZ boli na p. Menceľa adresované tieto  otázky: 

• p. Janka Tkáčová -  v prípade  rozvodu teplovodu  pod  železničným zvrškom , zo strany 
železníc nebude problém . 

• p. Mária Baboľová - aké sú vstupné náklady pri napojení RD na tento druh kúrenia . 
Informácia bola poskytnutá v tom zmysle, že momentálne nie je možné finančné odhadnúť  
vstupné náklady  pre domácnosť p( predpoklad cca 2000-3000€), návratnosť investície 2-3 
roky. 

• p. Janka Tkáčová – vplyv na ŽP - odpoveď : je to obnoviteľný zdroj energie nie je 
predpoklad pre negatívny vplyv na ŽP 

• p. Mária Baboľová -je možnosť poskytnúť pre obyvateľov obce  na 24 hodinovú prevádzku 
pracovné príležitosti pre nezamestnaných obce- odpoveď -predpokladaný počet 
zamestnancov cca 8  pracovníkov na 24  hodinovú prevádzku stanice -jedná sa o pozície pre 
robotníkov, zaručiť však  pozície investor nevie. 

• p. Menceľ – je možné pre obec zabezpečiť verejné osvetlenie v obci s tým, že sa vedia s 
obcou dohodnúť na určitých podmienkách. 

 
K bodu 5:Prerokovanie držby a chovu psov v k.ú. obce Obišovce a prijatie opatrení v súlade 
so zákonom č.282/2002 Z.z.   
 
Zo strany občanov obce pribúdajú sťažnosti , týkajúce sa voľného pohybu psov po obci 
V zmysle zákona  282/2002 Z.z.  obec  pripraví informačný list o chove a držbe psov pre občanov 
obce  ( voľný pohyb psov po obci) s výzvou o prihlásenie psov  pre občanov, ktorí tak neurobili. 
Taktiež obec pripraví VZN o obmedzení voľného  pohybu psov v k.ú obce Obišovce. 

 
K bodu 6: 

Zrušenie VZN zo dňa 19. septembra 2002 o podmienkach chovu a držania domácich  
a úžitkových zvierat 
 

Uvedené všeobecné  záväzné nariadenia o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových 
zvierat  OZ zrušilo . 
 
K bodu 7: Prerokovanie možnosti stravovania osamelo žijúcich dôchodcov v obci  
 
V dôsledku pribúdajúcich  požiadaviek  osamelo žijúcich občanov obce o možnostiach  stravovania 
v ŠJ pri MŠ , boli poslanci OZ informovaní o  technickej úprave , ktorú je potrebné vyriešiť v 
priestoroch výdaja stravy pre týchto občanov v zmysle požiadaviek RUVZ - Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Košiciach. Jedná sa o premiestnenie skladu zeleniny do pivničných 
priestorov objektu. Hrubá príprava zeleniny by bola  presunutá do skladu zeleniny s tým, že je 
potrebné v týchto priestoroch osadiť umývací dres s prietokovým ohrievačom vody a stôl kde vstup 
je riešený z komunikačných priestorov. Terajšia hrubá príprava zeleniny by po zmenách slúžila v 
umývanie  prepravných nádob (obedárov), táto miestnosť je vybavená prívodom  tečúcej teplej a 
studenej vody, vstup je riešený z kuchynských priestorov. 
Táto úprava si bude vyžadovať určité náklady , preto bol zo strany  p. Legatha  vznesený dotaz, či aj 
v prípade použitia jednorazových  nádob na prepravu jedál je nutná takáto úprava, alebo nie. Na 
základe tohto dotazu je nutné sa o tejto možnosti informovať na Regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva . V prípade, že menej nákladné riešenie nie je možné zo strany hygienických 
požiadaviek pre ŠJ pri MŠ  poslanci súhlasia s technickými úpravami týkajúcich sa priestorov pre  
výdaj stravy. 
Ďalšou úlohou Obecného úradu je príprava VZN o  určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov  školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Obišovce 



 
 
 
K bodu  8:Prerokovanie alternatívy zvozu TKO v 2týždňovom cykle 
 
Na základe  požiadaviek občanov o vývoze odpadu   2 x mesačne bola vznesená  požiadavka  na  fy 
A.S.A Slovensko  pre vypracovanie cenovej ponuky  v prípade takejto alternatívy .  Za 
dvojtýždňový zber odpadu  paušálne náklady za poskytnuté služby v odpadovom hospodárstve 
mesačne by vzrástli o 104,72 €, ročne by to činilo čiastku 1 256,64 €. 
Zo strany p. Márie Baboľovej  bol vznesený návrh, či nie je možné  dvojtýždňový cyklus realizovať 
v období 01.05 – 30.09. Tento návrh obec  ma za úlohu  zistiť u dodávateľa  služieb. V prípade, že 
táto alternatíva nie je možná , obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s celoročným dvojtýždňovým cyklom 
zberu  komunálneho odpadu v obci Obišovce. 
 
K bodu 9: Návrhy rozvojových aktivít na funkčné obdobie 2011-2014 
 
Predloženie návrhov aktivít pre obec na  funkčné obdobie 2011-2014 zo strany poslancov,    
predložia  svoje požiadavky  na najbližšie zasadnutie OZ 
 
K bodu 10: 
Záver 

� Informácia starostu obce  : za zástupcu starostu Obce Obišovce bol menovaný Jozef Legath. 
� Informácia  o E-boxe, ktorý je umiestnený na OcÚ a bude slúžiť na likvidáciu použitých 

batérií a  vyradených malých elektrozariadení 
� Ďalšia informácia zo strany starostu obce je o povinnom zverejňovaní faktúr, objednávok, 

zmlúv obcou.  
� Požiadavka p. Márie Baboľovej - Kontrolór obce predloží na najbližšom zasadnutí OZ 

Správu kontrolóra za rok 2011. 
� Vznesená požiadavka na p. Baboľovej na používanie tabule umiestnenej pod prístreškom pri 

KD v obci pre informovanie obyvateľov obce .  
� Ďalšie návrhy boli o umiestnenie novej informačnej  tabule v centre obce ( pri  žel. priecesti) 

 
 
 
 
 
 
       Jozef Legath           Matúš Kolcún Bc 
 
 
 
 
.................................................   ............................................. 
                 overovateľ              overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 


