Rokovanie č. 17 Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce, konaného 12.07.2017
ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: pp. Renáta Gaľová
Ing. Vratko Vokál PhD

Otvorenie zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice , schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola uznesení
4. Výročná správa obce Obišovce za rok 2016
5. Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2016
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Obišovce na II. polrok 2017
7. Správa starostky obce o činnosti
8. Diskusia
9. Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Pani Maria Baboľová privítala prítomných poslancov na zasadnutí a viedla rokovanie
obecného zastupiteľstva.
K bodu rokovania 2 : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie programu zasadnutia



Zapisovateľom zápisnice sa stala : p Ľudmila Zariková
Overovateľom zápisnice sa stali: : p p. Renáta Gaľová
Ing. Vratko Vokál

Pani starostka oboznámila prítomných s programom rokovania .
Za hlasovali poslanci 5

proti 0 .a zdržali sa hlasovania .0.poslanci.

K bodu 3: Kontrola uznesení
Č. 146/2017 – Otvorenie zasadnutia– bez pripomienok
Č.147/2017 –Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
zasadnutia - bez pripomienok
Č: 148/2017 – Kontrola uznesení - uznesenie č. 101/2016- oplotenie ihriska v centre obce
a uznesenie č. 122/2016 prerokovanie návrhu kúpy časti parcely reg. C 1449 v k.ú. obce
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terénne úpravy priekopy pri Rim. - katolíckom farskom úrade - úlohy trvajú ostatné bez
pripomienok
Č. 149/2017 – Založenie Regionálneho združenia obcí RUŽÍN - bez pripomienok
Č.150/2017- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2016 bez pripomienok
Č. 151/2017 – Návrh a schválenie záverečného účtu obce Obišovce za rok 2016- bez
pripomienok
Č. 152/2017 – Informácia o príprave projektu Sanácie budovy MŠ a OcÚ – bez
pripomienok
B) Berie na vedomie
Kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ č. 16, konaného dňa 11.05.2017
K bodu 4 :Výročná správa obce Obišovce za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí vzalo na vedomie vypracovanú výročnú správu
za rok 2016.
K bodu 5 : Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu z auditu účtovnej závierky za rok 2016.
K bodu 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Obišovce na II. polrok 2017
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie predložený plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2017 . V tomto bode programu poslanec Ing. Vokál PhD.
Požiadal o doplnenie časti B návrhu plánu kontrolnej činnosti o bod 7.- Kontrolu pri
výkone verejného obstarávania. Tento plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Obišovce na II. polrok 2017 bol doplnený .
K bodu 7: Správa starostky obce o činnosti
V tomto bode programu pani starostka prítomných informovala o viacerých aktivitách
obce, ktoré sú pripravované, alebo už realizácia bola uskutočnená.
V prvom rade prítomných informovala o situácií s vývozom veľkokapacitných kontajnerov.
Ide o kontajnery, ktoré už niekoľko desaťročí slúžili na účel vývozu zmesového odpadu
z domácnosti. Ide o lanový systém nakladania na vozidlo a takéto vozidlo vlastní iba jediná
firma a tá ma s technickým stavom vozidla problémy. V tomto smere sa p. starostka
informovala aj o prenájme VKK od fi DONO, kde za 1 ks/ mes. cena 30 € + DPH. Pán Legáth
na túto informáciu reagoval , že pri zakúpení vlastných kontajnerov ich návratnosť by
bola tak cca 7 rokov , ale je potrebné to overiť podľa cenovej ponuky na VKK. Ďalej Ing.
Vokál PhD taktiež pripomenul, že je potrebné zistiť viacero cenových ponúk a posúdiť
celkovú cenu nakladania s odpadom .
V tejto súvislosti pani starostka informovala aj o ponuke pána Červeňáka ohľadne VKK, kde
po stretnutí bude vedieť prípadnú ponuku.
Ďalej pani starostka informovala o celku projektovej dokumentácie MŠ( bezbariérový vstup
, vnútorné úpravy a sanita, náraďovňa) a taktiež informovala o predpokladanej hodnote
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diela . V súvislosti s MŠ ďalej informovala o nutnej výmene systému niekoľkoročnej
tieniacej techniky ( garniže) na oknách .Dňa 13.7.2017 príde s ponukou systémov
a praktickou ukážkou pracovníčka fi. P. Kollárová.
V správe ďalej pani starostka informovala o tom, že vzhľadom na rozpočet obce Obišovce,
ktorý nemal plánované položky a to pokuta, oznámila dôvody pre ktoré boli z účtu obce
odčerpané položky vo výške: 300 EUR dňa 9.5.2017 na základe Rozhodnutia Okresného
úradu Košice- okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie číslo: OU-KS-OSZP
2017/005470- stavba studne a 50 EUR dňa 7.7.2017 na základe Rozhodnutia Okresného
úradu Košice-okolie odbor starostlivosti o ŽP číslo OU-KS-OSZP 2017/006492- výrub drevín
na cintoríne.
Obidva podnety boli Okresnému úradu Košice- okolie doručené od Petra Kišidaya, Obišovce
110.
V tejto súvislosti pani starostka informovala prítomných o výmene firmy za právne služby
ktoré boli zmluvne uzavreté v predchádzajúcom volebnom období. Vzhľadom na
skutočnosti, ktoré nastali po doručení žiadosti o sprístupnenie informácie pána Petra
Kišidaya dňa 28.3.2017 bola zaslaná žiadosť o ukončenie spolupráce s kanceláriou Puchalla
a Slávik a následne bola podpísaná zmluva s advokátskou kanceláriou doc. JUDr Sotolár od
15.6.2017 na neurčito, kde paušálna zmluvná ročná odmena odmena činí 960 EUR s DPH.
Spomenutá doručená žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
skončila na Okresnom úrade Košice- okolie, odbor všeobecnej vnútornej správy predvolaním
na prejednanie priestupku, ktorého sa mala podľa žalobcu dopustiť p. starostka.
Z uvedeného konania a výsledku je zápisnica na OcÚ, o ktorej p. starostka podrobne
informovala prítomných. Došlo k späťvzatiu žaloby samotným žalobcom na základe
uvedených skutočností v správnom šetrení (možné podozrenie zo zneužitia symbolov obce,
formálne zle napísaná žiadosť). Tiež pani starostka informovala o dôvodoch jej konania
a konania Obce Obišovce v prípade drevín.
Na tomto zasadnutí ešte okrem práce a problémov spojených v DECOMe pani starostka
informovala o snahe štátu uskutočniť reformy v samospráve a to zlučovaním malých obcí,
ale prvotné informácie o nákladoch obce na činnosť sa nestotožňujú so skutočnosťou.
Jednou s tém o ktorej informovala pani starostka je aj spoločná výzvy miniregiónu Ružín
na zakúpenie Kompostérov na biologický rozložiteľný odpad pre domácnosti v obciach.
Informácia pani starostky o dare pre obec Obišovce, kde vlastník chaty v katastrálnom
území našej obce pán Baran poskytol sumu 1 000 €.
V ďalšom informácia na základe požiadaviek detského ihriska , obec na základe cenových
ponúk firiem, uskutoční osadenie detských prvkov do miestneho parku v centre obce.
Práce a dodávku bude realizovať fi PLAY SYSTÉM, Košice celková cena cca 3 800 €. Osadené
prvky majú riadny certifikát.
Ďalej pani starostka poďakovala poslancovi pánovi Ščepitovi za údržbu verejného osvetlenia
v obci, kde ešte v starých výložníkoch( svietidlách ), ktoré sú funkčné - vymenil svietiace
prvky – za LED trubice. Cena jednej trubice činila 26 €, je to podstatne lacnejšia záležitosť
ako bola výmena všetkých svietidiel v obci v roku 2014. Taktiež boli pri obidvoch kostoloch
vymenené trubice na osvetľovacích telesách – reflektoroch.
V ďalšom pani starostka informovala prítomných o údržbe miestneho rozhlasu , ktorý nám
bude pre budúcnosť už realizovať pán Fazekáš . Pri údržbe , kde prešiel celú obec vymenil
dve trúby , opravil previs káblov pri FRUCONE a prispôsobil rozhlas pri súpisnom čísle 111.
Hneď po veternej búrke však vypadla celá spodná časť obce, ktorú príde vyriešiť
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v najbližšom možnom termíne.
Informácia o súťaží LETOHRAD 2017 cez mobilnú aplikáciu, ktorá je aktívna do 24.9.2017
a taktiež o pripravovanej akcií hradných podujatí, kde v Obišovciach sa uskutoční jedno
z týchto hradných podujatí dňa 24.9.2017 a to v spolupráci obce Obišovce, Ličartovce,
Kysak, Drienov v spolupráci s MO Matrice Slovenskej Ličartovce. K tejto téme sa
informovala pani Gaľová o pripravovanom programe , kde pani starostka uviedla, že ešte
nevie nakoľko stretnutie všetkých zúčastnených sa má ešte iba uskutočniť.
K bodu 8: Diskusia
-v rámci diskusie sa ku problematika VKK kontajnerov (nájom alebo zakúpenie vlastných
nových) vyjadrili pp. Legath a Ing Vokál PhD, že ponúknutý nájom sa viaže iba na jedného
dodávateľa, preto je potrebné získať viac ponúk nájmu, ale aj na kúpu vlastných VKK
- v súvislosti s odpadom PE fliaš sa p. Legath informoval o vlastnom zakúpení nádoby, ale či
vývozca to bude vedieť vyprázdniť je potrebné preveriť.
Ing. Vokál PhD. sa informoval k situácií mimo zastavaného územia obce za poslednou ulicou
v časti obce oproti cintorínu smerom k Čerešenke. Uviedol, že vzhľadom na povolenú
výstavu domu p. Ludrovského a pravdepodobne plánované ďalšie výstavby iných občanov
obce, je potrebné dať do súladu ÚPN obce Obišovce s takou výstavbou. (UPN obce Obišovce
predpisuje ochranu ornej pôdy a predpokladá výstavbu iba v zastavanom území obce
Obišovce). Navrhol vysporiadať danú záležitosť vyhotovením doplnku k UPN obce Obišovce
tak, aby v budúcnosti nedochádzalo k nezrovnalostiam s UPN obce Obišovce pri novej
výstavbe a aby sa predchádzalo možným problémom v budúcnosti a aby občania mali
vysporiadané tieto náležitosti podľa pravidiel. Tiež uviedol, že v takom konaní sa bude mať
možnosť každý dotknutý občan právo vyjadriť a nájsť riešenie, ako príklad uviedol majiteľov
záhrad susediacich a majiteľov pozemkov ornej pôdy, ktorých možná budúca výstavba by
ovplyvnila prístup na pozemky skôr menovaných. V tomto prípade bola p. Ščepitom
poskytnutá informácia, že na vlastné pozemky každý jeden vlastník má vjazd zo
spodnej ulice a takto sa vie dostať aj na zadnú časť svojich pozemkov.
Čo sa týka prezentovanej situácie v prípade podnetov pána Petra Kišidaya ,pán Ing. Vokál
PhD konštatoval, že došlo k pochybeniu obce z dôvodu istých okolností a skutočností avšak
v tomto prípade aj o ponaučenie pre obec a obyvateľov obce, ako je nutné postupovať pri
výstavbe vodných stavieb.
Nakoľko ďalej v diskusii nikto nevystúpil pani starostka poďakovala prítomným za
účasť na zasadnutí OZ č.17 a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

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

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