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Obec Obišovce - funkčné obdobie 2014 - 2018 

    
Z Á P I S N I C A  

 

 
Prítomní:       podľa PL 
Overovateľ:  pp. Jozef Legath 
        Bc. Matúš Kolcúm 
 
 

Otvorenie zasadnutia 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Prerokovanie Návrhu VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj obce (materiál na 

web stránke obce Obišovce – Úradná tabuľa – Návrhy) 
5. Správa Audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015 
Zverejnená VS na web stránke obce – Úradné dokumenty – Výročné správy 

6. Žiadosť OZ „Strážcovia pravých pokladov storočí“ o súhlas obce s realizáciou projektu 
– Letný tábor pod hradom 

7. Majetkové podanie v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. (Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov ) Komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov 

8. Žiadosť o odkúpenie časti parcely vo vlastníctve obce Obišovce evidovanej v reg. E 
č.789/5 

9. Opätovné prerokovanie Žiadosti o terénnu úpravu priekopy pri Rím. – kat. farskom 
úrade 

10. Informácia o príprave projektu Sanácie budovy MŠ a OcÚ 
11. Diskusia 
12. 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.  Jozef Legath 
            Bc. Matúš Kolcún 

 
Pani starostka  oboznámila prítomných  s programom  rokovania  . 
 
Za hlasovali  poslanci  3.  proti  0 a zdržali sa hlasovania   0  poslanci.  
 

      
K bodu  3: Kontrola uznesení 
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Č. 124/2016 – Otvorenie zasadnutia– bez pripomienok 
Č.125/2016 –Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  schválenie  programu 

zasadnutia s doplnením bodu rokovania č. 11 schválenie Štatútu obce a posunom  bodov 
11 na 12, 12 na 13 a 13 na 14  - bez pripomienok 
Č: 126/2016 – 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 
Obišovce  za účelom  odvodnenia  dlhodobo problematickej lokality - úlohy trvajú ostatné bez 
pripomienok 
Č. 127/2016 – Prerokovanie  Návrhu VZN č. 2 o miestnom referende   - bez pripomienok  
Č.128/2016 Prerokovanie žiadosti o finančnú podporu letných táborov na rok 2017 pre Rím. 
Kat. farský úrad v Obišovciach a ECAV Obišovce–schválené finančné podpory 
Č. 129/2016 – Žiadosť Rím. –kat, farského úradu Obišovce  o rekonštrukciu kanála pri 
vjazde na pozemok-  úloha  presunutá   až po bližšom  preskúmaní  terénu 

Č. 130/2016 – Návrh na zmenu Rozpočtu za rok 2016 – Rozpočtové opatrenie č. 1 – bez 
pripomienok 

Č. 131/2016 – Správa o činnosti HK obce Obišovce za I a II polrok 2016 – bez 

pripomienok 
Č. 132/2016 –Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Obišovce na I. polrok 2017- bez 
pripomienok ( doplnená kontrola zákonnosti vo veci  verejného obstarávania) 
Č: 133/2016 –Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2017,2018,2019 – bez 
pripomienok 
Č. 134/2016- Schválenie zmien Štatútu obce –schválené 
Č.135/2016 –Súhrnná správa starostky obce za rok 2016-  bez pripomienok 
 

B) Berie na vedomie 
Kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ č. 14, konaného dňa  07.12.2016 

 
K bodu 4 

Prerokovanie Návrhu VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj obce (materiál na 
web stránke obce Obišovce – Úradná tabuľa – Návrhy) 
 
Na tomto zasadnutí  bol pani starostkou predložený  návrh VZN č.  1/2017 o miestnom 
poplatku za rozvoj obce . Predmetné  VZN  bolo riadne  zverejnené na stránke obce  a na 
úradnej tabuli . Pani starostka  prešla  predmetné VZN a ak neboli  žiadne pripomienky dala 
hlasovať. VZN bolo jednohlasne OZ prijate. 
   

K bodu 5 
Správa Audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015 
Zverejnená VS na web stránke obce – Úradné dokumenty – Výročné správy 

 
I. 
 V správe audítorka  uvádza  , že overila  účtovnú závierku obce Obišovce k 31. decembru 2015, ku 
ktorej dňa 19.12.2016 vydala správu nezávislého  audítora , kde vydala svoj názor: účtovná závierka 
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej  situácie obce Obišovce k 31. decembru 2015 a výsledky 
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu  v súlade zo zákonom  o účtovníctve. 
II 
Ďalej uvádza: Overila som  súlad  výročnej správy s vyššie  uvedenou účtovnou závierkou. Overenie  
som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby 
audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal  primerané uistenie, že informácie uvedené vo  
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výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných 
súvislostiach v súlade  s príslušnou  účtovnou závierkou. 
Informácie  uvedené vo výročnej správe na  stranách 11-13 som posúdila s informáciami uvedenými 
v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané 
z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoverovala. Som presvedčená, že vykonané overovanie 
poskytuje dostatočný a vhodný základ pre môj názor. 
Podľa môjho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe obce Obišovce v súlade 
s účtovnou závierkou k 31.decembru 2015. 

 

K bodu 6 
 

Žiadosť OZ „Strážcovia pravých pokladov storočí“ o súhlas obce s realizáciou projektu 
– Letný tábor pod hradom 
 
Pani starostka informovala prítomných o požiadavkách  Ing. Keruľa  z OZ „Strážcovia 
pravých pokladov storočí „ , ktorý vyjadril iba  požiadavku  na uskutočnenie tábora pre  detí 
v priestoroch pod hradom. Nakoľko sa jedná o súkromný majetok, pán Keruľ   upovedomil aj 
vlastníčku nehnuteľnosti so zámerom OZ. 
 

 
K bodu : 7 
 
Majetkové podanie v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. (Ústavný zákon o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ) Komisii pre ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 
Na tomto zasadnutí   komisií boli predložené  Majetkové priznania vedúceho zamestnanca pri 
výkone práce vo verejnom  záujme. Komisia sa  odobrala   k prekontrolovaniu  predmetných  
majetkových podaní  a konštatovala , že majetkové podania  vedúcich zamestnancov pri 
výkone  práce vo  verejnom záujme  boli podané v súlade so  zákonom  č. 357/2004 Z.z. 

 
K bodu 8 
Žiadosť o odkúpenie časti parcely vo vlastníctve obce Obišovce evidovanej v reg. E 

č.789/5 
 
Obecnému zastupiteľstvu  bola predložená žiadosť  pani Szaboóvej Albíny. Pani starostka 
prítomným poslancom predložila  mapu  pozemkov, ktorých sa týka žiadosť. Po  viacerých   
predložených  návrhoch   OZ   nesúhlasilo s predajom  parcely registra E č. 789/5.  OZ 
navrhlo   zriadenie   právo prechodu cez parcelu obce Obišovce. 
 
K bodu 9 
 
Opätovné prerokovanie Žiadosti o terénnu úpravu priekopy pri Rím. – kat. farskom 
úrade 
 
Opätovne bola prerokovania žiadosť o terénnu úpravu  priekopy pri farskom úrade .  OZ   sa 
venovalo   riešeniu tejto záležitosti a dohodlo sa , že  v prvom rade  je potrebné  zistiť 
členenie  odpadového kanála, ktorá prechádza  popod cestu. Na základe výsledkov   členenia     
sa tejto  problematike  a osadeniu  rúry  s prekrytím   venovať podľa výsledkov preverenia. 
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K bodu 10 
Informácia o príprave projektu Sanácie budovy MŠ a OcÚ 

 
Pani starostka na zasadnutí prítomných oboznámila  s technickým nákresom    pre  začatie 
realizácie  rekonštrukcie  týkajúcich sa  opravy  vnútorných priestorov MŠ, nakoľko  
vnútorný stav MŠ po  dlhých rokoch  je  neúnosný . Nákres bol predložený  s plánovanou  
drobnou stavbou a taktiež bolo navrhnuté nové členenie vnútorných  priestorov škôlky s tým, 
že   by nemalo dôjsť k narušeniu   chodu prevádzky v škôlke. 
Prítomní poslanci nemali námietky  k tomuto projektu  a vzali na vedomie túto   
rekonštrukciu. 
 
K bodu 11 
Diskusia 

 
 V programe diskusia pani starostka  informovala prítomných  : 

 O prípadnej možnosti orezu orechov  p Homolov 
Ďalej v diskusií vystúpila pani poslankyňa Gaľová, ktorú oslovili občania obce s tým, že psy 
pána  Packu  sa v priebehu dňa, ale aj v noci pohybujú    po cudzích  pozemkoch, kde 
napádajú  psov majiteľov nehnuteľností, čím  podstatne narúšajú  nočný kľud  občanov obce.  
V tomto prípade pani starostka informovala prítomných  o upozornení občanov  cez miestny 
rozhlas , ale aj stránku obce. Zároveň  upozornila na to, že  chodník v obci je ozaj 
znečisťovaní potulnými psami a pravidelne  sa  tieto chodníky čistia. 

 

 
 
 
 Nakoľko ďalej v diskusii nikto nevystúpil pani  starostka  poďakovala prítomným za 
účasť na zasadnutí OZ č.15  a ukončila  zasadnutie  obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 

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


