Rokovanie č. 24 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 16.12.2013
ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: Marcela Horňáková
Jozef Legath

Program:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice , schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013, rozpočtové opatrenia č. 6., 7. a 8.
Návrh rozpočtu obce na rok 2014 s výhľadom na rok 2015, 2016
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2014
Doplnenie VZN o verejnom poriadku o používaní zábavnej pyrotechniky na verejných
priestranstvách v obci Obišovce
Prevádzka posilňovne
Prečíslovanie súpisných čísel chát v k.ú. Obišovce
NKP- hrad predloženie nájomnej zmluvy
Diskusia
Záver

K bodu 1 : Otvorenie zasadnutia
Pán Peter Kišiday otvoril a viedol rokovanie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných
poslancov na zasadnutí a oboznámil ich s programom a jeho úpravou- doplnením bodu č. 9
a bodu č. 10 s posunom ďalších bodov riadneho zasadnutia. OZ schválilo program
zasadnutia . Za hlasovali poslanci......4....... proti ...0.... a zdržali sa hlasovania .....0......
poslanci.
K bodu 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
• Zapisovateľom zápisnice sa stala : p Ľudmila Zariková
•

Overovateľom zápisnice sa stali: p. Marcela Horňáková
p. Jozef Legath

K bodu 3: Kontrola uznesení
146/2013 – Otvorenie zasadnutia , schválenie programu - bez pripomienok
147/2013- Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – bez pripomienok
148/2013- Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia - uznesenie č. 145/2013Prerokovanie návrhu na riešenie detského ihriska v časti obce Putnok - trvá
149/2013 –Príprava rozvojových aktivít na rok 2014- Verejné osvetlenie, predbežné
jednanie projekt bude predložený do konca roka 2013, Projekt na opravu poškodených
vjazdov a chodníkov v obci bude predložený do konca januára 2014
150/2013 – Príprava 725. Výročia 1. Písomnej zmienky o obci- bez pripomienok
151/2013 – Zber odpadu na rok 2014- separovaný zber odpadu vrecovým systémom –
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úloha sa realizuje
152/2013 – Oboznámenie OZ s upozorneným prokurátora na porušenie § 51 zákona č.
346/1990 Zb o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších právnych
predpisov – bez pripomienok

Pri kontrole uznesení z predchádzajúceho OZ bolo konštatované následovné
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z 23. Zasadnutia obecného
zastupiteľstva, konaného dňa 6.11.2013
K bodu: 4 Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013, rozpočtové opatrenia č. 6., 7. a 8.
Na tomto zasadnutí OZ bol predložený návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013, rozpočtovými
opatreniami č. 6., 7., a 8. . Obecné zastupiteľstvo zmenu rozpočtu na rok 2013 uvedenými
rozpočtovými opatreniami schválilo uznesením č. 155/2013, pričom celkové príjmy a výdavky sa
menia z 248 747, 64 € na sumu 253 828,63 €. Členovia OZ boli materiálmi včas oboznámení .

K bodu : 5: Návrh rozpočtu obce na rok 2014 s výhľadom na rok 2015, 2016
V tomto bode programu sa prerokoval návrh rozpočtu obce Obišovce na rok 2014 s výhľadom na roky
2015 a 2016. Poslanci taktiež týmto materiálom boli včas oboznámení . Po prejdení návrhu podľa
príjmovej a výdavkovej časti a jednotlivých položkách rozpočtu poslanci súhlasili s predloženým
návrhom a schválili predložený rozpočet na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016.

K bodu : 6: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2014
V tomto bode programu hlavná kontrolórka obce Obišovce PhDr.Mária Balková predložila
stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2014 -2016 a návrh rozpočtu na rok 2014
ktorý bol rozdelený do niekoľkých stanovísk ( A – E ), kde v konečnom dôsledku hlavná
kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2014
schváliť a na roky 2015 a 2016 zobrať na vedomie.
K bodu 7: Doplnenie VZN o verejnom poriadku o používaní zábavnej pyrotechniky na
verejných priestranstvách v obci Obišovce
V dôsledku niekedy nekontrolovaného používania zábavnej pyrotechniky aj počas roka ,
obec Obišovce predložila návrh na doplnenie VZM o verejnom poriadku o používaní
zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách v obci Obišovce.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie tento návrh, súhlasilo s týmto návrhom a zároveň
doplnenie VZN aj schválilo.
Používanie zábavnej pyrotechniky OZ schválilo Uznesením č. 158/2013
K bodu8 Prevádzka posilňovne
Obec Obišovce postupne upravila miestnosť posilňovne v budove kultúrneho domu a pripravila
prevádzkový poriadok stanovujúci pravidlá využívania posilňovne ( používania strojov a nástrojov),
dostupných vo vyhradených priestoroch.. Podmienky používania týchto priestorov boli rozdelené do
bodov: právo na prístup, registrácia používateľa, účel posilňovne, režim používania posilňovne
a podmienky prevádzky.
Predmetný prevádzkový poriadok bude umiestnený na viditeľnom mieste v prevádzke. Prevádzkový
poriadok bol OZ schválený uznesením č. 159/2013.
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K bodu 9 : Prečíslovanie súpisných čísel chát v k.ú. Obišovce
Obec Obišovce musí pristúpiť k prečíslovaniu súpisných čísel chát v katastrálnom území obce
Obišovce. Preto predkladá na tomto zasadnutí návrh na vytvorenie nových súpisných čísel
a rozdeliť tieto podľa lokalít a to nasledovne:

•
•
•
•
•
•

Č. 1 100 – Hornád 1. Lúka
Č. 1 200 – Hornád 2. Lúka
Č. 1 300 – intravilán obce
Č. 1 400 – Svinka za žel. mostom
Č. 1 500 – Svinka – Čierny most
Č. 1 600 – Svinka – Valalská pažiť

Obecné zastupiteľstvo tento návrh prijalo a schválilo prečíslovanie súpisných čísel podľa
predloženého návrhu.
K bodu 10: NPK- hrad prerokovanie nájomnej zmluvy
V tomto bode rokovania p. starosta oboznámil prítomných o pripravovanom projekte na obnovu
a údržbu priestorov Obišovského hradu. Jednou s podmienok je dohoda – nájomná zmluva na
oprávnenosť obce Obišovce používať parcelu č. 1618/1 k realizácií zámeru obnovy a starostlivosti
o NKP Obišovský hrad. OZ súhlasilo s predloženou nájomnou zmluvou ako prenajímateľ: Cirkevný
zbor ECAV na Slovensku Obišovce, Evanjelický farský úrad Obišovce 186 a Obcou Obišovce, 044
81 Obišovce 133

K bodu 12: Diskusia
V tomto bode programu p. poslankyňa Tkáčová Janka predniesla podnet žien, ktoré cvičia
v priestoroch kultúrneho domu na zakúpenie dataprojektoru obcou Obišovce .
V ďalšom bode prítomná na rokovaní p. Seligová požiadala p. starostu o stretnutie
v dôsledku nezrovnalosti dane z nehnuteľnosti. Pán starosta uviedol termín 18.12.2013 na
10.00 hod. S týmto termínom p. Seligová súhlasila.
13 Záver
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.24 a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

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

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