
Rokovanie  č.7  Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce, konaného  16.7.2019 

 

Obec Obišovce - funkčné obdobie 2018-2022 

                                                                                                                                                                                                     
Z Á P I S N I C A  

 
 

Prítomní:       podľa PL 
Overovateľ:  pp .Zuzana Síkorová 
        Mgr. Marianna Sviatková 
 
Body rokovania:  
1. Výstavba parkoviska z časti miestneho cintorína 
2. Vybudovanie spevnenej plochy na parcele KNC 642 
Zapisovateľ: p. Ľudmila Zariková 
Overovateľ zápisnice: Síkorová, Mgr. Sviatková 
Bolo prijaté Uznesenie č. 53/2019 schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
Uvedené rokovanie bolo zvolané starostkou obce prostredníctvom SMS správy, ktorú 
doručila každému poslancovi. Rokovania sa zúčastnili všetci poslanci, t. z. OZ bolo uznášania 
schopné so 100% účasťou poslancov. 
Pre uvedené rokovanie boli určené 2 body rokovania, ktoré boli už v predchádzajúcich 
zastupiteľstvách prerokovávané, avšak bez výsledku presunuté  na čas, ak budú presne určené 
podmienky.  
1. Výstavba parkoviska z časti miestneho cintorína 
Starostka obce poslancom OZ vysvetlila, že rokovanie ohľadom budovania parkoviska z časti 
miestneho cintorína bolo navrhované na OZ dňa 12.6.2019 vo výmere...... , ktorá však je 
finančne náročná. Následne 20.6.2019 bolo rokovanie za prítomnosti riaditeľa ABU p. 
Urbana výsledkom ktorého bolo získať zdroje financovania na uvedenú stavbu. Výsledkom 
nie je nič určité a ABU pracuje na získavaní potrebných zdrojov  - je to v riešení. Nakoľko 
obec Obišovce je členom Miestnej akčnej skupiny starostka obce predniesla návrh na 
financovanie zhruba plochy 375 m2 , z vonkajšej strany oplotenia, terajšie trávnaté plochy 
KNC 646/1 a KNC 645, nič by sa z priestorov cintorína neuberalo, ktoré by boli spevnenou 
plochou. Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie č. 54/2019  - OZ schvaľuje podanie 
žiadosti prostredníctvom podopatrenia 7.2 s vybudovaním záchytného parkoviska pri 
miestnom cintoríne z prostriedkov Miestnej akčnej skupiny a  schvaľuje vypracovanie 
žiadosti projektu k realizácii  - jednohlasne schválené 

- Úprava zamková dlažba 

Starostka obce prešla k druhému bodu rokovania 
2. Vybudovanie spevnenej plochy na parcele KNC 642,  ktoré by bolo financované 
z vlastných zdrojov    obce o celkovej výmere 292 m2 Obecné zastupiteľstvo prijalo 
Uznesenie č. 55/2019, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo zámer výstavby  plochy na 
parcele KNC 642 z vlastných zdrojov obce do sumy 17 500,00 €. 
- úprava asfaltový povrch 
Starostka ešte informovala poslancov o tom, že pán Ščepita namontoval osvetlenie na ihrisko. 
Ďalej k oploteniu ihriska starostka uviedla, že pán Gajdoš bude realizovať pletivo z jeho 
strany nehnuteľnosti, on chce dať na výšku 4m pletivo. Ďalej starostka sa pýtala, kedy 
budeme pokračovať v oplotení. Bolo zakúpené pletivo o výške 1,5 metra a bude sa dávať 
o dvakrát. Je šponovácí drát. Starostka oslovila priamo p. Beniša, či neosloví nejakých 
kamarátov, kedy zvoláme brigádu na oplotenie.  
Otázka zo strany p. Legatha – či máme cenové ponuky na klimatizáciu priestorov KD a OcU. 
Starostka uviedla, že zatiaľ nie. Pracuje sa na tom.  
Starostka uviedla, že lampy verejného osvetlenia sú postupné vyhorené. Plánuje sa zakúpiť 10 
kusov led lámp. Pán Ščepita vymenil svorky na úseku chodník na Kysak. Každá druhá lampa 
na uvedenom úseku nesvieti.  Nesvietia svetlá pri viacerých nehnuteľnostiach v obci. Pán 
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Ščepita mal otázku, či sú svietidlá poistené, nakoľko pri búrkach by bolo možné riešiť poistnú 
udalosť. 
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          overovateľ             overovateľ 


