
Rokovanie  č. 14  Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce , konaného  07.12.2016 

Obec Obišovce - funkčné obdobie 2014 - 2018 

    
Z Á P I S N I C A  

 

 
Prítomní:       podľa PL 
Overovateľ:  pp. Renátu Gaľovú 
       Ing. Vratka Vokála PhD 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Prerokovanie Návrhu VZN č. 2 o miestnom referende (materiál na web stránke obce 

Obišovce – Úradná tabuľa – Návrhy) 
5. Prerokovanie žiadosti o finančnú podporu letných táborov na rok 2017 pre Rím.kat. 

farský úrad v Obišovciach a ECAV Obišovce. 
6. Žiadosť Rím.- Kat. farského úradu Obišovce  o rekonštrukciu kanála pri vjazde na 

pozemok. 
7. Návrh na zmenu Rozpočtu za rok 2016 – Rozpočtové opatrenie č. 1 
8. Správa o činnosti HK obce Obišovce za II. Polrok 2016 
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Obišovce na I. polrok 2017 (materiál web 

stránke obce Obišovce – Úradná tabuľa – Návrhy) 
10. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019 (materiál na web stránke 

obce Obišovce  - Úradná tabuľa – Návrhy) 
11. Súhrnná správa starostky obce za rok 2016  
12. Diskusia 
13. 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.  Renátu Gaľovú 
     p.  Ing. Vratka Vokála PhD 

Pani starostka  oboznámila prítomných  s programom  rokovania   s tým , že    rokovanie  sa 
dopĺňa o bod rokovania 11. Schválenie zmien štatútu obce  a bod rokovania 11 sa presúva  

na 12, bod 12 na 13 a bod 13 na 14. 

 
Za hlasovali  poslanci  4  proti  0 a zdržali sa hlasovania   0  poslanci.  
 

      
K bodu  3: Kontrola uznesení 

 

 
Č. 116/2016 – Otvorenie zasadnutia– bez pripomienok 
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Č.117/2016 – Návrh programu rokovania a jeho schválenie a Určenie zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice - bez pripomienok 
Č. 118/2016 – Kontrola  uznesení -    uznesenie č. 101/2016- oplotenie ihriska v centre obce- 
úloha trvá ostatné bez pripomienok 
Č. 119/2016 – Doplnenie členov komisie – kultúrna  komisia a komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone  funkcií verejných funkcionárov  - bez pripomienok  
Č.120/2016 – Prevod časti obecného pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy ( Jozefína Kuncová ) – bez pripomienok 
Č. 121/2016 – Prerokovanie zmeny číslovania k prečíslovaniu chatových lokalít 

bez pripomienok  
Č. 122/2016 – Prerokovaniu návrhu kúpy časti parcely reg. C 1449 v k.ú obce  
Obišovce za účelom odvodnenia dlhodobo problematickej lokality – úloha trvá 

Č. 123/2016 - Návrh na udelenie ceny obce v zmysle § 37 – Štatútu obce Obišovce   
bez pripomienok – úloha splnená 
 
 

B) Berie na vedomie 
Kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ č. 13, konaného dňa  12.10.2016 
 

K bodu 4 

Prerokovanie Návrhu VZN č. 2 o miestnom referende (materiál na web stránke obce 
Obišovce – Úradná tabuľa – Návrhy) 
Na tomto zasadnutí  bol predložený návrh   Všeobecného  záväzného nariadenia obce 
Obišovce č. 2/2016 o Organizácií miestneho referenda. Toto VZN upravuje  vyhlásenie , 
prípravu , priebeh a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda v obci . VZN bolo  obecným 
zastupiteľstvom  prijaté a schválené. 
 

K bodu 5 

Prerokovanie žiadosti o finančnú podporu letných táborov na rok 2017 pre Rím.kat. farský 
úrad v Obišovciach a ECAV Obišovce. 
 
Pani starostka  predložila   na zasadnutie dve  doručené žiadosti : Rímskokatolíckej cirkvi, 
farnosti Obišovce a Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi  augsburského vyznania   na 
Slovensku   o finančnú  podporu  táborov organizovaných  v letných mesiacov pre deti 
farnosti. OZ  pre rok 2017  schválilo   finančnú podporu 200 € pre každú farnosť. 
 

K bodu 6 

Žiadosť Rím.- Kat. farského úradu Obišovce  o rekonštrukciu kanála pri vjazde na pozemok. 
 
V tomto bode programu taktiež pani starostka  oboznámila prítomných ešte z jednou  
žiadosťou   Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Obišovce o rekonštrukciu kanála  pri vjazde  na 
pozemok..  Pani starostka uviedla, že sa jedná o pozemok patriaci obci.  Po diskusii , kde pán 
Ing. Vokál PhD  by rád išiel  pozrieť   situáciu na tvár miesta sa prítomní poslanci   dohodli , 
že k tomuto zámeru sa vyjadria  až po  bližšom preskúmaní terénu a požiadavky na  
konkrétnu úpravu. To znamená, že táto  problematika sa presunie  na  ďalšie rokovanie  OZ. 
 
K bodu : 7 

Návrh na zmenu Rozpočtu za rok 2016 – Rozpočtové opatrenie č. 1 
 
V súlade s §§ 11 ods.4 písm.b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších   
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predpisov a na základe ods. 2 písmena a) § 14 a ods. 2 písmena b) § 14 Zákona 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy  v znení neskorších  predpisov  bol 
predložený  návrh  na rozpočtové opatrenie  č. 1 – presun  rozpočtovaných prostriedkov  
v rámci  schváleného  rozpočtu a povolené prekročenie výdavkov   pri dosiahnutí  vyšších  
príjmov v predložených položkách.  Pani starostka  tieto zmeny  prechádzala po položkách.  
OZ vzalo na vedomie tieto zmeny a zároveň  Uznesením č. 130   ich schválilo. 
 
K bodu 8 

Správa o činnosti HK obce Obišovce  za I a II. polrok 2016 
 
Na tomto zasadnutí , hlavná kontrolórka obce Obišovce  predložila   správu  o kontrolnej 
činnosti  za  uplynulé obdobie  roku 2016 a zároveň ju aj predniesla . Správa   obsahovala  
celoročnú  kontrolnú činnosť   podľa  vypracovaných  a schválených  plánov  na I a II. polrok 
2016. Traja poslanci  OZ   vzali na vedomie  túto správu,  jeden poslanec  sa zdržal  
hlasovania. 
 

K bodu 9 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Obišovce na I. polrok 2017 (materiál web stránke 
obce Obišovce – Úradná tabuľa – Návrhy) 
 
V zmysle  § 18  f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990  Zb. o obecnom  zriadení v znení 
neskorších  predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie  OZ 
plán kontrolnej  činnosti 1 x za šesť mesiacov .  Táto povinnosť  zo strany  hlavnej 
kontrolórky bola splnená  a bol  predložený Návrh plánu  kontrolnej činnosti HK obce 
Obišovce na I. polrok 2017 . Predložený materiál  nemá dopad na rozpočet obce ,  činnosť 
obecného úradu a orgány samosprávy obce. 
Návrh bol riadne  zverejnený.  OZ  vzalo na vedomie  tento materiál s tým, že   jeden 
poslanec   predniesol návrh  na doplnenie    a to  Kontroly zákonnosti vo veci  verejného 
obstarávania – bod 7 návrhu v stati B. Kontrolná činnosť  na  I. polrok 2017. OZ  schválilo  
predložený a doplnený  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017. 
 
K bodu 10 

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019 (materiál na web stránke obce 
Obišovce  - Úradná tabuľa – Návrhy) 
 
 
V tomto bode  programu  sa poslanci  zaoberali  návrhom  viacročného rozpočtu   obce Obišovce na 
roky 2017 a roky  2018, 2019. Pani starostka   s prítomnými poslancami prešla  predložený rozpočet  
a vysvetlila  v spolupráci s p. Jendrichovským- účtovníkom  obce   pripomienky prítomných poslancov 
.  Návrh viacročného  rozpočtu obce na rok 2017 a roky 2018 a 2019  bol  sprístupnený  v obci  
spôsobom obvyklým . Tento  vyrovnaný  rozpočet obce na rok 2017 a roky 2018 a 2019   poslanci  
schválili jednohlasne , kde celkové príjmy a výdaje obce činia 247 378,75 € . Zároveň  OZ vzalo na 
vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra  obce Obišovce  k viacročnému rozpočtu . 
 
K bodu 11 

Schválenie  zmien Štatútu obce 
 
V tomto bode  pani starostka  oboznámila prítomných  poslancov  o potreby  úprav v  § 19 
bod 1 a 7 –Štatútu obce a to z dôvodu  odchodu poslankyne Mgr. Kataríny Horňákovej 
a nástupu  nového poslanca Ing. Vratka Vokála PhD . V tomto prípade ide  o bod 1 § 19 –  
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Štatútu obce, kde  bol doplnení člen komisie  pre ochranu verejného záujmu pri výkone  
funkcie  verejných funkcionárov  Ing. Vratko Vokál PhD už  z uvedených dôvodov. V bode  
7. §19 – Štatútu obce  bola  zmena  , kde: Komisie  sa schádzajú podľa potreby. OZ  
Uznesením  134/2016 schválilo  zmeny Štatútu  obce Obišovce v § 19 bod 1 a 7. 
 

K bodu 12 

Súhrnná správa starostky obce za rok 2016  
 
V tomto bode programu pani starostka  predniesla  súhrnnú správu  obce za rok 2016 , kde   
rozčlenila  Investičné  akcie obce,  vysporiadanie niekoľkoročných   nezrovnalosti   
vlastníckych vzťahov  nehnuteľnosti obce a občanov obce , podujatia obce ,  bezpečnosti  
v obci ,  práce úradu a inú činnosť úradu. 
V investičnej oblasti  v roku 2016  to bolo: 
- rozšírenie verejného osvetlenia obce   , kde  pri  modernizácií tieto úseky neboli zahrnuté . 
Išlo o výkop  a  osadenie troch stĺpov  so svietidlami tieto práce boli vykonané svojpomocne.  
- prekládka  miestneho rozhlasu prechádzajúcej kabeláže cez stavebnú parcelu  
- nákup malotraktora AGZAT 
- zhotovenie a obnova  miestnych  komunikácií – pokládka  asfaltovej zmesi 
- uloženie  rúr  zregulovanie priekopy – pred nehnuteľnosťami  JUDr. Čurilovej a Ing. Vokála +  
uloženie odtokovej drenáže na miestnom cintoríne  
- Obnova náteru strechy  na KD so stavebnou  údržbou   komína 
- obnova náteru oplotenia  na miestnom  parku – práce  uskutočnené svojpomocne 
- obnova  zelene  na úseku  pod železničným  priecestím – práce uskutočnené svojpomocne 
- nákup tlačiarne pre potreby  obecného úradu 
-Ozvučenie Domu rozlúčky  
- Vyhotovenie statického posudku MŠ 
- Nákup  plechových kuka nádob 
- Dopravné zvislé značenie – zrkadlo ( z cesty os rodiny Imrichových) 
- Podanie Žiadosti o obnovu KD 
Nehnuteľnosti: 
-Prevod a zámena  pozemkov pod budovou Jednoty 
-predaj  pozemku obce  -Imrich, Liptáková a manželia  Čajkovi  
- pripravené ukončenie  prevodu pozemkov –Jozefína Kuncová 
Podujatia: 
-Deň matiek 
-Deň obce a deň detí 
-Prehliadka speváckych  zborov 
-Mesiac úcty k starším 
Ďalej  na zasadnutí Mikroregiónu Ružín  za prítomnosti  pána Mgr. Martina Takáča – riaditeľa 
OR PZ Kysak  boli  preberané otázky  bezpečnosti  v obciach pani starostka prítomných 
informovala  o našich požiadavkách  - častejšie  hliadky  policajtov , tie sú zabezpečované 
harmonogramom a meranie rýchlosti v obci , Kysak to nevie zabezpečiť, nakoľko nedisponujú 
technikov . Ministerstvo vnútra má prioritu  na cesty I a II triedy. 
Informácia  pani starostky  o zapojení Obce Obišovce  do Projektu DCOM 2, to znamená, že 
nemáme  len elektronickú  schránku na elektronické podania, ale aj  zmigrované dáta  
z nášho programu Urbis do aplikácie DCOM, tu pri práci  nastávajú aj výpadky   servera , kde 
sme napojení  na centrálny server DCOMu – firmy Deus  pod záštitou ZMOSU, ktorý  
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zastrešuje  Ministerstvo vnútra. 
-Informácia  pani starostky  o situácií v MŠ, čo sa týka  personálneho obsadenia  , dlhodobej 
PN  učiteľky a zvyšovaní miezd   učiteľom 
- Taktiež pani starostka informovala prítomných  aj o celej  situácií, ktorá nastala  s riešením    
už s neb. Mariánom Horňákom. 
 
K bodu 13 
Diskusia 
 

1. Pán Ing. Vratko Vokál  PhD  sa pri  prejednávaní  v bode 7.- rozpočtové opatrenia  
informoval o členstve  MASKY, či je činná, kde mu pani starostka  vysvetlila 
momentálnu situáciu a následne vyjadril  svoj názor, že je v tomto  momente 
skeptický, nakoľko ak nie sú  výzvy  MASKY , je to mŕtve  a treba sa  tým zaoberať , či 
v tomto členstve zotrvať 

2. K tejto problematike sa vyjadrila pani Balková, že  ak je to činné , tak všetky obce, 
ktoré požadujú  finančnú podporu , majú pridelenú rovnakú výšku  finančných 
prostriedkov. 

3. V ďalšom informovala pani starostka  o štyroch  pracovníkoch, ktorí vykonávajú   
prácu  v zmysle § 10 odst.3 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov platného od 1.1.2014 

4. Pán Ing. Vokál PhD  pani starostke  pripomenul, že chce  mať  všetky materiály  pred  
zasadnutím  zastupiteľstva preštudované, tak ak sa dá  nech  to zašle emailom, kde 
pani starostka reagovala, že nemá problém a ak súhlasia tak aj  pozvánky  im  pošle  
elektronický. 

5. Ďalej pán Ing. Vratko Vokál PhD sa informoval, či nevie obec  riešiť  zverejňovanie  
faktúr, objednávok a zmlúv  na vlastnej stránke obce. Pani starostka mu odpovedala, 
že sa týmto nezaoberala, ale že sa prípadným zmenám nebráni. 

6. Pani starostka informovala  prítomných poslancov  o nefunkčnosti  časti  gamatiek 
v priestoroch KD a prípadnú realizáciu   kúrenia s kotlom  v týchto priestoroch 

7. Pán Legath  na túto problematiku   reagoval , že  je možnosť  aj inštalácie  čerpadla 
vzduch- vzduch. 

8. Pani  Gaľová  sa informovala  na inštaláciu vianočných ozdob, kde ju pani starostka 
informovala, že  jedná z týchto ozdôb bola nainštalovaná  na  budove MŠ  a ostatné  
neinštalujeme, nakoľko  bežne  pri prechádzaní obcou sú   umiestnené vysoko na 
stĺpoch , pretože  ozdoby nemajú  uchytenia na stĺpy   a k ich  inštalácií  je potrebné  
objednávať  plošinu  a elektrikára, ktorý by  úplne  na vrchu stĺpov  napojil  tieto 
ozdoby . 

9. Taktiež pani Gaľová sa informovala na funkčnosť zvonkohry, kde jej pani starostka  
uviedla, že je funkčná a bude  zapojená, ale  pre  úmrtie v obci  sa jej zapojenie 
posunulo. Taktiež pani Gaľová sa  pýtala, že v obciach  sú   adventné vence , či aj  naša 
obec  nevie  túto výzdobu realizovať, kde pani starostka reagovala,  že máme funkčný 
stromček v centre dediny,  ktorý  bol rozsvietený 7.12.2016 a je ho možne  mať celé 
vianočné obdobie  a veniec je záležitosťou štyroch týždňov. 
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 Nakoľko ďalej v diskusii nikto nevystúpil pani  starostka  poďakovala prítomným za 
účasť na zasadnutí OZ č.14  a ukončila  zasadnutie  obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 

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


