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Z Á P I S N I C A  

 
 

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

Otvorenie zasadnutia 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Založenie Regionálneho združenia obcí RUŽÍN 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu  za rok 2016 

6. Návrh a schválenie záverečného účtu obce Obišovce za rok 2016 

7. Informácia o príprave projektu Sanácie budovy MŠ a OcÚ 

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.  Bc. Kolcún Matúš 
                   Legath Jozef  
             

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

      
K bodu  3: Kontrola uznesení 

 
Č. 136/2017 – Otvorenie zasadnutia– bez pripomienok 
Č.137/2017 –Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  schválenie  programu 
zasadnutia - bez pripomienok 
Č: 138/2017 – 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 
Obišovce  za účelom  odvodnenia  dlhodobo problematickej lokality - úlohy trvajú ostatné bez 
pripomienok 
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Č. 139/2017 – Prerokovanie Návrhu VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj obce    
- bez pripomienok – VZN schválené 

Č.140/2017-  Správa auditora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za 
rok 2015  -  OZ vzalo na vedomie bez pripomienok 
Č. 141/2017 – Žiadosť OZ „ Strážcovia pravých pokladov storočí“ o súhlas obce  

s realizáciou projektu – Letný tábor pod hradom-   bez pripomienok 
Č. 142/2017 – Majetkové podanie v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. ( Ústavný zákon 

o ochrane  verejného  záujmu pri  výkone funkcií verejných funkcionárov) Komisií pre 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – bez pripomienok 

Č. 143/2017 – Žiadosť o odkúpenie časti parcely vo vlastníctve obce Obišovce 

evidovanej v reg. E č. 789/5 - OZ nesúhlasilo s predajom parcely 
Č. 144/2017 –Opätovné prerokovanie žiadosti  o terénnu úpravu priekopy pri Rím- kat. 
farskom úrade – OZ vzalo na vedomie  úlohu  s uložením  preverenia  podmienok  členenia 
priekopy  
Č: 145/2017 –Informácia  o príprave  projektu sanácie  budovy MŠ a OcÚ – bez 
pripomienok 
 
 

 
B) Berie na vedomie 
Kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ č. 15, konaného dňa  15.3.2017 
 
 

K bodu 4 Založenie Regionálneho združenia obcí RUŽÍN 
 
V tomto bode rokovania pani starostka oboznámila prítomných so situáciou  regionálneho 
združenia obcí RUŽÍN, ktoré  už viac rokov  bolo činné . Jednalo sa  o združenie je 
právnickou osobou, ktoré  vykonáva svoju činnosť v súlade  s vlastnými stanovami a platnými  
právnymi normami Slovenskej republiky. Právna subjektivita  združenia vzniká dňom 
registrácie. Tento  krok registrácie  nebol  predchádzajúcim predsedom uskutočnený.  Preto 
OZ na svojich zasadnutiach  sa týmto združením  zaoberalo a schválilo  jeho  založenie  
a stanovy, ktorými sa bude riadiť. 
 

K bodu 5 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu  za rok 2016 

 

V zmysle § 18f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je úlohou hlavného  kontrolóra obce vypracúvať odborné  stanoviská 

k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom 

zastupiteľstve. Stanovisko  k návrhu  záverečného účtu obce Obišovce za rok 2016 bolo 

predložené  s náležitým výkladom  hlavného kontrolóra obce  Obišovke PhDr Máriou 

Balkovou, ktorá   uvádza, že  návrh záverečného  účtu Obce Obišovce za rok 2016 je 

spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách  

územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného 

zákona. Tento  návrh záverečného účtu Obce Obišovce za rok 2016 v zmysle  § 9 ods. 2 

zákona o obecnom zriadení  a  § 16 ods.9 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej  

samosprávy bol zverejnený spôsobom obvyklým. OZ  súhlasilo  so stanoviskom hlavného 

kontrolóra obce k záverečnému  účtu za rok 2016 

 



Rokovanie  č. 16  Obecného zastupiteľstva Obce Obišovce, konaného  11.05.2017 

 

Obec Obišovce - funkčné obdobie 2014 - 2018 

 
K bodu 6 Návrh a schválenie záverečného účtu obce Obišovce za rok 2016 

 
OZ  bolo oboznámené s materiálom  záverečného  účtu obce Obišovce za rok 2016. 
Základným  nástrojom finančného hospodárenia obce  bol  rozpočet obce na rok 
2016.Rozpočet obce  bol schválený  obecným  zastupiteľstvom dňa 15.12.2015, uznesením č. 
78/2015.. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný s rovnakou výškou príjmov a výdavkov 
v sume 252 894,44 €.  Zmeny rozpočtu obce  Obišovce  boli prijate  rozpočtovým opatrením  
a zároveň boli upravené rozpočtové položky účelovo viazaných  dotácií zo štátneho rozpočtu. 
Rozpočet  po zmenách  bol vyrovnaný  v sume  235 185,99 €. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie 
bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo  schválilo použitie  prebytku vo výške 51 280,96 EUR zisteného podľa 
ustanovenia § 10 ods.3 písm a),b) zákona  583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 51 280,96 EUR. 
 
K bodu 7 Informácia o príprave projektu Sanácie budovy MŠ a OcÚ 

 
V tomto bode podala informáciu pani starostka,  že  spracované materiály  ohľadne  sanácie 
budovy MŠ a OcˇU bude mať k dispozícií  ku koncu mesiaca 5/2017. OZ túto informáciu 
vzalo na vedomie. 
 

Diskusia 
 

 Pani starostka  predstavila   prítomným na  zasadnutí pani Bc. Máriu Vokál ako 
pracovníčku OcÚ. Uviedla, že po odchode p Segedovej nebolo  obsadené pracovné. 
miesto, nakoľko pani Tomková bola    zamestnaná cez projekt ÚPSVaR. Pani 
starostka pripomenula, že  od nástupu do  funkcie starostky jej  cieľom je  mať  
účtovníctvo priamo na úrade, preto v spolupráci s p. Jendrichovským budú spoločne 
s p. Vokál riešiť účtovníctvo, kde začali dodávateľskými faktúrami. Momentálne obec 
prechádza  vo zverejňovaní faktúr, zmlúv a objednávok  k inému správcovi ,tak túto 
záležitosť rieši taktiež p. Vokál . 

 Pán  Legáth sa informoval u p. starostky o financovaní  prác v KD, kde sa 
rekonštruovalo  kúrenie . Pani starostka  uviedla,  že každého poslanca informovala 
o všetkých nákladoch na materiál a prácu , čo potvrdili ostatní poslanci 

 Pán Legath sa ďalej informoval  o prácach, ktoré majú prebiehať na sanácií MŠ 
a OcÚ, o postupe  už boli  poslanci  upovedomení, preto pani starostka znova  
podotkla, že  táto činnosť bude prebiehať niekoľkými etapami, pretože  celé úpravy 
budú  prebiehať za chodu prevádzky 

 Pani Gaľová  sa v súvislosti s vlámaním do MŠ informovala o kamerovom snímaní  
v priestoroch MŠ, kde pani starostka ju informovala  o tom, že  snímače nie sú 
umiestnené  v priestoroch  vchodovej chodbe, ale až ďalej, zároveň uviedla, že 
páchateľ sa zastavil v kumbale pre upratovačky 

 Pani starostka dodatočne prítomných informovala aj o novej pracovnej sile vo funkcií  
upratovačky, kde bola prijatá pani Terézia Hajduová 

 Pani starostka informovala  o práci pani Tomkovej Ľudmily, ktorá eviduje  poštu do 
programu administratíva , aby obec  mohla pracovať v programe DECOM, ktorý 
prideľuje  jednacie čísla 

 Pani Gaľová sa informovala o stavbe na  parkovisku pri  autobusovej zastávke , kde 
bola informovaná pani starostkou o stavbe T-COMu  pre obslužnosť viacerých 
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domácnosti internetom 

 Pani Gaľová sa informovala  o ihrisku pre malé deti, kde sa  už v budúcnosti 
uvažovalo o viacerých prvkov  umiestniť  ich v miestnom parku .  

 Pán Legath uviedol, že v minulosti sa  niekto informoval o vonkajšom cvičisku, ale 
sám to považoval  za  neaktuálne  

 Pán Kolcún sa  informoval o fi EMEL, či  nie je možné zneužiť  naše  údaje, kde mu 
bolo  odpovedané, že  na ich stránke sa zverejňovali  povinne zverejňované údaje 

 Pani starostka informovala prítomných o poslednej  Fatimskej sobote  pri miestnom 
rímsko-katolíckom kostole, kde bola neúnosná situácia s parkovaním autobusov a áut 
a aby prítomní pouvažovali o prípadnom vytvorení parkovacích miest, čo nie je 
jednoduchá záležitosť,  pred úpravou  parkovísk v centre obce  bola väčšia možnosť 
zaparkovať väčší počet autobusov 

 
 
 Nakoľko ďalej v diskusii nikto nevystúpil pani  starostka  poďakovala prítomným za 
účasť na zasadnutí OZ č.16  a ukončila  zasadnutie  obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 

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


