Rokovanie č. 13 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného 12.10.2016
ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: Jozef Legath
Bc. Matúš Kolcún
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Návrh programu rokovania a jeho schválenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení.
Doplnenie členov komisie – kultúrna komisia a komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
6. Znovu prerokovanie prevodu majetku parcely registra „ E“ parc. č. 789/5 o výmere 149
m2 ( spis z roku 2013)
7. Prerokovanie zmeny číslovania k prečíslovaniu chatových lokalít
8. Prerokovanie návrhu kúpy časti parcely reg. C 1449 v k.ú obce Obišovce za účelom
odvodnenia dlhodobo problematickej lokality
9. Návrh na udelenie ceny obce v zmysle § 37 -Štatútu obce Obišovce
10. Diskusia
11. Záver
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Pani Maria Baboľová privítala prítomných poslancov na zasadnutí a viedla rokovanie
obecného zastupiteľstva.
K bodu rokovania 2 : Návrh programu rokovania a jeho schválenie
Pani starostka oboznámila prítomných s programom rokovania
Za hlasovali poslanci 4 proti 0 a zdržali sa hlasovania 0 poslanci.
K bodu rokovania 3 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice



Zapisovateľom zápisnice sa stala : p Ľudmila Zariková
Overovateľom zápisnice sa stali: : p. Legath Jozef
p. Bc. Matúš Kolcún

K bodu 4: Kontrola uznesení
Č. 106/2016 – Otvorenie zasadnutia zloženie sľubu poslanca – bez pripomienok
Č. 107/2016 – Návrh programu rokovania a Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice- bez pripomienok
Č. 108/2016 – Kontrola uznesení - uznesenie č. 101/2016- oplotenie ihriska v centre obceúloha trvá ostatné bez pripomienok
Č. 109/2016 – Odpredaj pozemku parcely reg. C 349/2 v k.ú. Obišovce - bez pripomienokpredaj schválený
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Č.110/2016 – Oprava miestnej komunikácie na parcele reg. C 652 vo výmere 199 m2 –
OZ vzalo na vedomie za predpokladu dodržania cenovej ponuky o pokládke asfaltu v hrúbke
5 cm s podkladom penetračného nástreku a úpravu terénu – odstránenie prevýšenia uprostred
parcely- obec v komunikácií s firmou
Č. 111/2016 –Žiadosť majiteľov nehnuteľnosti súp.č. 145 o súčinnosť obce pre
rekonštrukcií vjazdu na pozemok ( miestna priekopa) – bez pripomienok – úloha splnená
Č. 112/2016 – Návrh občana obce Obišovce o úpravu trávnatých plôch na kamienkové
medzi hrobovými miestami na miestnom cintoríne ( dodaná fotodokumentácia
navrhovaného riešenia) – realizácia neschválená
Č. 113/2016 Žiadosť o podporu už zrealizovaných detských táborov Cirkevného zboru
ECAV v Obišovciach a Rímskokatolíckej farnosti v Obišovciach – bez pripomienok –
úloha splnená
Č. 114/2016 – Návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie – odvodnenie parcely
reg. C 1957, ktorá ústi k parcele reg. C 645- vybudovaná miestna komunikácia –
súbežná s miestnym cintorínom. - OZ vzalo na vedomie riešenie tejto situácie
Č. 115/2016 – Informácia o konaní odpustovej slávnosti v dňoch 01..-02. 2016 ( žiadosť
o dočasné dopravné značenie, trhové miesta) – bez pripomienok- úloha splnená ( uhradená
čiastka za prenájom priestorov -512 €)
B: Berie na vedomie
 Kontrolu uznesení z 12 zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného 7.9.2016
K bodu 5 Doplnenie členov komisie – kultúrna komisia a komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
OZ v tomto bode rokovania prejednalo doplnenie predsedu Kultúrnej komisie , kde pán
poslanec p. Bc. Matúša Kolcúna prijal túto funkciu a člena komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionáro:
Predsedu kultúrnej komisie p. Bc. Matúša Kolcúna
Člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
p. Ing. Vratka Vokála PhD
K bodu 6: Znovu prerokovanie prevodu majetku parcely registra „ E“ parc. č. 789/5
o výmere 149 m2 ( spis z roku 2013)
Pani starostka prítomných oboznámila s nedoriešeným stavom a to z roku 2013, kde po
konzultácií s právnym zástupcom obce Obišovce , ten odporučil prijať nové uznesenie,
nakoľko v predchádzajúcich uzneseniach neboli jasné výmery parciel.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo pozemky parcela reg. „E“- parc.č. 789/5 Ostatné plochy
o výmere 1067 m 2 podľa Geometrického plánu č. 16/2012 zo dňa 05.11.2012 vyhotoveným
geodetom Ing. Jozefom Thuróczym, autorizačne overeným Ing. Vladimírom Kostkom dňa
16.11.2012, úradne overeným Správou katastra Košice- okolie dňa 18.12.2012 pod č.
1309/2012
A)
diel č. 2 o výmere 95 m2
diel č. 4 o výmere 54 m2
Zároveň starostovi obce bolo uložené zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podpisom kúpno-predajnej zmluvy.
B)
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K bodu 7 Prerokovanie zmeny číslovania k prečíslovaniu chatových lokalít
Na tomto zasadnutí pani starostkou bol predložený pozmenený návrh prečíslovania chát
a ešte doplnený o priemyselné budovy v k.ú obce Obišovce a to nasledovne:
 Č. 1 100 – Hornád 1. Lúka
 Č. 1 200 – Hornád 2. Lúka
 Č. 1 300 – Intravilán obce
 Č. 1 400 – Čierny most
 Č. 1 500 - Svinka za žel. mostom
 Č. 1 600 – Valalská pažiť
 Č. 2 000 – Priemyselné budovy
OZ predložený návrh na prečíslovanie súpisných čísel chát a priemyselných budov v k.ú.
obce Obišovce schválilo.
K bodu :8: Prerokovanie návrhu kúpy časti parcely reg. C 1449 v k.ú obce Obišovce za
účelom odvodnenia dlhodobo problematickej lokality
OZ prejednávalo kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. Jána Senčáka, bytom 040 13
Ťahanovce 128 , a to:
Pozemku parcela reg. „C“- parc.č. 1449 v katastrálnom území Obišovce, obec Obišovce,
zapísaného na LV č. 1321
Starostka obce Obišovce bola poverená jednať s vlastníkom pozemku parcela reg. „ C“ –
parc. č. 1449 v k.ú obce Obišovce o veľkosti- výmere kolízneho miesta , ktoré obec pre
riešenie problémov s vodou potrebuje.
K bodu 9. Návrh na udelenie ceny obce v zmysle § 37 -Štatútu obce Obišovce
Pani starostka predniesla na tomto zasadnutí návrh v zmysle § 37 Štatútu obce Obišovce
o udelení ceny obce pre dvoch občanov a to pani Alžbetu Alexiovú a pána Mikuláša Jašku ,
ktorí sa v nemalej miere podielali na rozvoji kultúrneho a spoločenského života v obci. S
návrhom udelenia ceny obce všetci poslanci súhlasili bez pripomienok a s finančnou
odmenou pre jednotlivca 100 €.
K bodu 10. Diskusia
1. V rámci informácií o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov zo strany poslancov, pani kontrolórka obce uviedla,
že táto komisia zasadá v prípade podnetov, ktoré sú doručené.
2. Pán Legath sa informoval o existencií mapy Obišoviec , kde sú uvedené domy so
súpisnými číslami. Takáto mapa neexistuje ak takúto možnosť ponúkne program
Geodeticci , tak sa pokúsime to vygenerovať ak to bude čitateľné
3. V ďalšom bode pani starostka informovala prítomných na základe komunikácie s fi
ELTODO o lampách, ktoré niektoré nesvietia vôbec a niektoré striedavo, ale viac
nesvietia Pracovníci ELTODO pri kontrole ďalej zistili, že pliešky sú zoxidované
a boli firmou objednané
4. Pani starostka informovala prítomných o tom, že obec žiadala o zníženie amperickej
hodnoty ističa v spoločnej budove MŠ a OcU, kde doterajší istič je s hodnotou 63 a,
za ktorý sa zbytočne platí. Žiadosť bola zaslaná na VSD, kde bol odsúhlasený istič
amperickej hodnoty 32 A aj s informáciou na ďalší postup pri jeho výmene.
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5. V ďalšom sa pán Ing. Vokál informoval o statickom posudku na budovu MŠ, ktorý
bol vykonaný odborne spôsobilou osobou. Pani starostka informovala, že sa rozšírili
v priestoroch kúpeľne škáry, ale nie je to stav , ktorý ohrozuje životy a zdravie osôb
v zariadení . Ďalej pani starostka informovala prítomných o kontrole z Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva ,Košice v priestoroch MŠ a ŠJ
6. Pani Gaľová sa informovala o doprave v obci v kritických hodinách, kedy autá
prechádzajú cez obec k rýchlikom. Z dvorov rodinných domov susediacich s cestou
je problém sa dostať von . Navrhuje , či nie je možné požiadať o priebežné kontroly
v obci. Tu pani starostka informovala o tom, že na túto tému už rozprávala s vedením
policajného zboru v Kysaku , aby tieto kontroly sporadický v obci uskutočnila. Pri
tejto príležitosti pani starostka ešte prítomných informovala o návrhu pána Rafáča na
inštaláciu svetelných semaforov pri vstupe do obce zo smeru Kysak.
7. Na základe predchádzajúcej problematiky pán Ing. Vokál uviedol , že bolo by
potrebné napísať list ohľadne rýchlosti ma Policajné riaditeľstvo na zabezpečenie
bezpečnostných kontrol v obci a uviesť , že ide o požiadavku na základe podnetu
občanov a rokovania obecného zastupiteľstva
8. V ďalšom pán Ing. Vokál tlmočil požiadavku pána Ing. Vaška o riešení spádu
kanálu - zbernice povrchovej dažďovej vody na ulici kde bývajú , nakoľko na
určitých úsekoch dochádza k zadržiavaniu vôd, čo spôsobuje nepríjemný zápach na
ulici. V tomto prípade pani starostka konštatovala, že kanál je už roky v takomto
stave a na riešenie opravy , alebo vybudovania nových zberníc povrchových vôd
bol vypracovaný rozsiahly projekt , ale ku konečnému riešeniu nedošlo pre vysokú
finančnú náročnosť . Taktiež pani starostka konštatovala, že k vypúšťaniu do kanála
dochádza aj z rodinných domov, čo spôsobuje nepríjemný zápach na ulici a k tomu
aj pred niektorými nehnuteľnosťami došlo k vlastnej úprave kanála, čo možno
spôsobilo zlý odtok odpadových vôd.
9. Pani starostka informovala v tejto súvislosti aj s poškodeným kanálom na úseku
pri nehnuteľnosti pani Tomkovej
10. V ďalšom s nerovnosťou cesty pred nehnuteľnosťou rodiny Benišových pán Legath
uviedol, že existuje vo vreciach asfaltová zmes, ktorou je možné túto nerovnosť
odstrániť.
11. Pani starostka informovala o drobnej stavbe na parkovisku pri zastávke autobusu. Ide
o vybudovanie betónového základu pre kabinet s celkovou plochou do 2,0m2
a inštalácia kabinetu MSAN/ viacúčelový uzol služieb/. Ide o pripojenie z uzla služieb
TO Kysak optickým káblom cez existujúcu HDPE rúru uloženú v zemi v minulosti
firmou Slovak Telekom. Výstavbou nového zariadenia sa podstatne skráti dĺžka
prípojného vedenia, tak že 100% pripojených domov v obci Obišovce bude vo
vzdialenosti do 1000m od nového uzla služieb. To umožní zvýšenie prenosovej
rýchlosti nad 30 Mbit/s. Túto informáciu obdržala obec Obišovce a celú stavbu bude
zabezpečovať Slovak Telekom, a.s. Bratislava.
12. Pani starostka informovala o odkaze na stránke obce Obišovce - Elektronické služby,
kde je nastavený portál Slovensko.sk
13. Pán Ing. Vokál sa informoval u pani starostky, či nie je možné dôležité oznamy obce
zasielať cez SMS
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K bodu 16: Záver
Nakoľko ďalej v diskusii nikto nevystúpil pani starostka poďakovala prítomným za
účasť na zasadnutí OZ č.13 a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

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

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