
Rokovanie  č.6 OZ Obec Obišovce , konaného 22.06.2011 
 

Z Á P I S N I C A  
 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
konaného dňa 22.06.2011 

 
Prítomní:       podľa PL 
Overovateľ:  pp.Bc. Matúš Kolcún 
      Jozef Legath 
 
                
Program: 
       
1.Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2.Kontrola uznesení zo Zasadnutia č.5 
3.Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2010  
4.Prerokovanie  letného vývozu KO v obci 
5.Informácia o seminári Národnej siete rozvoja vidieka, konaného dňa 28.06.2011 v KD Obišovce 
6.Informácia   o ponuke SPP na zníženie ceny za plyn 
7.Prerokovanie návrhu Protipovodňového plánu obce  Obišovce 
8.Rekonštrukcia ÚK v objekte MŠ ,ŠJ  a OcÚ 
9.Prerokovanie  oplotenia miestneho parku 
10.Schválenie platu starostu obce 
11.Diskusia 
12.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.Bc.Matúč Kolcún 
   Jozef Legath 
 
K bodu 2:  
Kontrola uznesení zo Zasadnutia č.5 
Uznesenia 
− č. 28  účasť na zasadnutí 100%, zasadnutie uznášania schopné 
− č. 29 úloha trvá pripraviť VZN na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva o úhrade za 

stravu v zariadení ŠJ pri MŠ 
− č.30 pri predložení troch variantov zmien a doplnkov územného plánu obce,obecné 

zastupiteľstvo  zmeny neschválilo, ponechaná územná rezerva v pôvodnej verzií Územného 
plánu obce Obišovce 

− č.31 OZ schválilo  projekčné práce na odvedenie dažďových vôd v obci a to výstavbu 
dažďových rigolov k pred príprave  podania projektu na Envirofond 

− č.32 OZ jednohlasne schválilo predložený rozpočet obce Obišovce  pre rok 2011 v plnom 
rozsahu 

 
 
 
         Rokovanie  č.2 OZ Obec Obišovce , konaného 13.12.2010 



 
K bodu 3:  
Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2010  
Na tomto zasadnutí OZ  bolo predložené stanovisko kontrolóra obce k schváleniu záverečného účtu 
obce za rok 2010 o hospodárení za predchádzajúci rozpočtový rok . Záverečný účet obce bol 
zostavený na základe finančného hospodárenia obce pre rok 2010, kde bol rozpočet zostavený na 
obdobie  jedného kalendárneho roka a tento bol schválený OZ na riadnom zasadnutí dňa 11.3.2010 
uznesením č. 24/2010. 
Rozpočet obce obsahuje  príjmovú a výdavkovú časť, kde skutočný výsledok rozpočtového 
hospodárenia za rok 2010 je prebytok finančných prostriedkov vo výške 14 141 €. Obec disponuje 
úverom vo výške 188 000€. Plnenie všetkých rozpočtových položiek bolo využité takmer na 100%. 
OZ na svojom zasadnutí schválilo predložený návrt záverečného účtu bez výhrad -uznesením č.  
35/2011. 
Nakoľko výsledok hospodárenia bol prebytkový, obec bude v roku 2011 vytvárať rezervný fond vo 
výške 10% prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. 
 
K bodu 4 :  
Prerokovanie  letného vývozu KO v obci 
OZ na tomto zasadnutí  súhlasí s navýšením zvozu  komunálneho odpadu v mesiacoch júl a august 
2011 , t.j. vývoz TKO v dvojtýždňových intervaloch a to v nasledujúcich termínoch:7.7., 21.7., 7.8. 
a 31.8.2011 . Jedná sa o dva vývozy za kalendárny rok viac cenové  navýšenie cca 660 €. 
 
K bodu 5: 
Informácia o seminári Národnej siete rozvoja vidieka, konaného dňa 28.06.2011 v KD 
Obišovce 
 
V tomto bode programu  boli poslanci OZ informovaní p. starostom obce  o pripravovanom 
seminári Národnej siete rozvoja vidieka, ktorú pripravuje regionálna rozvojová agentúra . Seminár 
je určený pre obce Miniregiónu Ružín a jeho  možnosť uchádzať sa o podporu v programe Leader 
 
K bodu 6: 

Informácia   o ponuke SPP na zníženie ceny za plyn 
Pán starosta  upovedomil členov OZ o ponuke Slovenského plynárenského podniku  na uzatvorenie  
24 mesačne viazanej  zmluvy na odber  zemného plynu pre zariadenia obce v programe „ Výhodne 
24“. K tomuto návrhu sa vyjadril p. Legáth a  viacerí poslanci so stanoviskom nejasnej ponuky  na 
to aby sa obec  zaviazala pre tento produkt, preto vyslovili  nesúhlasné stanovisko. 
 
K bodu 7: 
Prerokovanie návrhu Protipovodňového plánu obce  Obišovce 

 
OZ na tomto zasadnutí bol predložený vypracovaný  protipovodňový plán  záchranných prác  obce 
Obišovce , tento postup prác stanovených v tejto smernici je v  mimoriadnych situáciách  veľmi 
dôležitý a nápomocný ako aj  potrebný. 
Ďalším postupom v tomto prípade  je  predloženie plánu protipovodňových a záchranných prác na 
schválenie  KŠ Ob.Ú Košice-okolie- odbor CO. 
 
K bodu  8: 

Rekonštrukcia ÚK v objekte MŠ ,ŠJ  a OcÚ 
 
OZ na tomto zasadnutí  bolo upovedomené o nepriaznivom stave ÚK v  priestoroch MŠ a OcÚ, kde  
pri poslednom vykurovacom období nastal havarijný stav, kedy   tri radiátory boli odstavené z 
dôvodu predieravenia a obdobná situácia nastala aj v objekte Obecného úradu, preto  bolo 
navrhnuté riešenie výmeny radiátorov v týchto objektoch. Zo strany  poslanca p. Legatha bol 
vznesený návrh  na výmenu aj rozvodov v týchto objektoch, nakoľko sa jedná  o staré- tridsaťročné 



rozvody. Ďalším návrhom bolo  predelenie  objektov na dve časti s dvoma kotlami, čím sa vytvoria 
dva obvody. S týmto riešením OZ súhlasilo  za predpokladu spracovania projektovej dokumentácie 
s viacerými variantmi rekonštrukcie.  
 
K bodu 9: 

Prerokovanie  oplotenia miestneho parku 
Na základe požiadaviek obyvateľov obce ohľadne oplotenia parku v centre obce  p starosta 
predložil  pripravené cenové ponuky na materiál s tým, že v prípade inej ponuky zo strany 
poslancov  bude táto predložená  . Po zhodnotení ponúk prípadne iných návrhov oplotenia  a  
výberu dodávateľa na realizáciu prác  bude  táto aktivita realizovaná. 
 
K bodu 10: 
Schválenie platu starostu obce 
 
OZ bol predložený návrh na navýšenie  základného platu  starostovi obce pre  toto funkčné obdobie. 
Jedná sa o navýšenie základného platu o 15%, čiže plat starostu bude činiť 1318 € mesačne. 
 
K bodu 11: 
Diskusia 
 
-p. Baboľová pripomenula doriešiť osadenie  značky slepá ulica  smer „Závoda“ a do tejto diskusie 
sa zapojili viacerí poslanci a vybavenie dopravnými značkami viaceré cesty v obci, nakoľko  určité 
úseky križovatiek sú neprehľadné . Tieto návrhy je potrebné doplniť do plánu, ktorý je k dispozícií 
na obce. 
− ďalším problémom , ktorý predložil obecný úrad na prejednanie bol problém rodiny 

Konkoľovcov, ktorá sa sťažuje na  umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov  na obecnej 
parcele „cintorín“ vedľa  obecného kompostoviska. Týmto umiestnením nádob na odpad sú 
vystavovaní nepríjemným situáciám a obťažovaním obyvateľov obce Lemešany. Zo strany 
poslancov  nebol podaný iný návrh na umiestnenie týchto kontajnerov, nakoľko pre tento 
vyhovujúca parce patriaca obci nie je k dispozácií. 

− ešte jedným problémom rodiny Konkoľovcov a to napájanie sa na cestu druhej triedy v úseku 
kde bývajú, nakoľko z dôvody vysokých rýchlosti áut prichádzajúcich zo smeru Lemešany je 
problém  sa s vozidlom dostať na cestu, preto  p. Konkoľ ml. navrhoval premiestnenie  značky 
dediny, alebo iné výhodné riešenie problému,  p. starosta aj pri osobnom rozhovore so 
sťažovateľom ako aj  v diskusií uviedol, že tento problém sa bude snažiť riešiť prostredníctvom 
OÚ Košice-okolie,odd. cestnej dopravy. 

− jedným z ďalších problémov je  zásah do terénu v blízkosti oplotenia miestneho cintorína, kde 
majiteľ oproti stojacej nehnuteľnosti tento zásah uskutočnil , preto je potrebné majiteľa vyzvať 
na dôkladnú úpravu terénu, aby nedochádzalo pri búrke k náplavám zeminy na miestu 
komunikáciu 

 
Záver 
Pán starosta ukončil  zasadnutie  obecného zastupiteľstva č. 6 a poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
 
..................................................   ............................................. 
                 overovateľ              overovateľ 


