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Z Á P I S N I C A  

 
 

Prítomní:       podľa PL 
Overovateľ:  Renáta Gaľová 
  
 Štefan Sčepita 
 

: 
  Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Návrh a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2014 
5. Prerokovanie žiadosti p. Maliara Stanislava 
6. Podanie písomného oznámenia v zmysle  Predpisu č. 357/2004 Z.z. hlavného kontrolóra obce 
7. Zverejnená priemerná mzda v NH za rok 2014 – zákonná úprava platu starostu a hlavného 

kontrolóra na rok 2015 
8. Informácia o existujúcej výzve na realizáciu Detských a Multifunkčných ihrísk. 
9. Diskusia 
10. Záver 

 
 
 

 
 
K bodu 1 : Otvorenie zasadnutia 
 
Pani  Maria  Baboľová  otvorila a viedla rokovanie obecného zastupiteľstva. Privítala 
prítomných poslancov na zasadnutí a oboznámila ich s programom  rokovania OZ  
Za hlasovali  poslanci  .....5.........  proti ... ..0..... a zdržali sa hlasovania ....0...... poslanci. 
 
K bodu 2.Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 
zasadnutia 

 Zapisovateľom zápisnice sa stala : p Ľudmila Zariková 
 

 Overovateľom zápisnice sa stali: p. Renáta Gaľová 
 

        p. Štefan Ščepita 
 

 
K bodu  3: Kontrola uznesení 

 
Uznesenie 
 č. 22/2015- Otvorenie zasadnutia, určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice – bez 
pripomienok 
č. 23/2015 – Kontrola uznesenia z predchádzajúceho  - bez pripomienok  
č.24/ 2015- Medzinárodná diaľková cyklomagistrála , popis  navrhovanej trasy na území 
Košického samosprávneho  kraja - bez pripomienok, OZ vzalo  túto problematiku na 
vedomie 
č.25/2015 – Informácia z Mimoriadného valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny 
Hornád- Čierna Hora, o.z. – výška členských poplatkov pre  verejnú správu  - bez 
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pripomienok  

č.26/2015- Návrh Povodňového plánu záchranných prác a krízového plánu - 
prerokovanie – bez pripomienok 

č.27/2015-Návrh plánu  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2015 - 
bez pripomienok  
č. 28/2015-Rozpočtové opatrenia č. 1/2015 k Rozpočtu obce na rok 2015 -  bez 
pripomienok 
č. 29/2015 – Projekt „ Pod Hradbami“ OZ Strážcovia pravých pokladov storočí 
v spolupráci s obcou – informácia o stave projektu a suma spoluúčasti obce -   bez 
pripomienok , schválená suma  spoluúčasti obce na projekte 
č. 30/2015 –Kultúrno- spoločenské podujatia obce na rok 2015 -  bez pripomienok, 
schválené  podujatia 
č. 31/2015 –Prerokovanie žiadosti p. Emila Gajdoša – OZ vzalo na vedomie túto 
informáciu, oboznámený  s výsledkom  žiadateľ 
č. 32/2015-Prerokovanie  žiadosti p. Jozefa Legatha -   bod jednania neukončený, 
presunutý 
č. 33/2015 –Ponuka Občianskeho združenia Detská železnica Košice – OZ nesúhlasilo 
s ponukou OZ , vlaky cez obec Obišovce pokračovali v jazde bez zastavenia 
č. 34/2015 – Ponuka pre natočenie prezentačného videa s fotografiami – OZ nesúhlasilo  
s natočením prezentačného videa s fotografiami o obci Obišovce 
č. 35/2015 – Podanie písomného oznámenia  v zmysle Predpisu č. 357/2004 Z.z.- 
riaditeľka MŠ – bez pripomienok úloha splnená 

. 
B: Berie na vedomie 

 Kontrolu uznesení z 3. Zasadnutia  obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18.3.2015 

 
K bodu  4: Návrh a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2014 

 
 
Na tomto zasadnutí bolo predložené odborné stanovisko kontrolóra obce k návrhu 
záverečného účtu obce Obišovce za rok 2014, ktoré  pozostávalo z dôvodovej správy 
a Materiálu. Predmetnú správu  p starostka v spolupráci s kontrolórkou obce  prezentovala 
s náležitým  vysvetlením  prítomným poslancom, kde na záver konštatovala , že návrh 
záverečného účtu obce Obišovce bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a obsahuje  všetky 
predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5  citovaného zákona. 
Návrh záverečného účtu obce Obišovce za rok 2014 v zmysle § 9 ods.2 zákona o obecnom 
zriadení a § 16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený 
spôsobom obvyklým , t.j. zverejnený na vývesnej tabuli dňa 7.4.2015. 
Obec  v zmysle §16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnila 
povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení § 9 ods 4 t.j. ,že  
ročnú závierku obce  overuje audítor.  So správa nezávislého audítora po spracovaní   budú 
poslanci obecného zastupiteľstva  oboznámení na riadnom rokovaní  OZ . 
Účtovná závierka za rok 2014 bola vykonaná podľa zákona  č.431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v znení neskorších  predpisov. V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy  bolo zo strany kontrolórky odporúčanie  OZ uzatvoriť prerokovanie 
návrhu záverečného účtu obce Obišovce za rok 2014  výrokom – celoročné hospodárenie sa 
schvaľuje  bez  výhrad . 
Stanovisko  kontrolórky obce  OZ bolo prijaté  bez výhrad uznesením č.38/2015 
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Ďalej  bolo  schválenie  záverečného účtu obce Obišovce za rok 2014.Návrh záverečného  
účtu   obce Obišovce za rok 2014 bol  v zmysle § 9 ods.2 zákona o obecnom zriadení a § 16 
ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený spôsobom 
obvyklým , t.j. zverejnený na vývesnej tabuli dňa 7.4.2015.  
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014, ktorý bol schválený 
OZ dňa 16.12.2013. 
Obsahom  záverečného účtu obce Obišovce bol rozpočet obce na rok 2014, rozbor plnenia 
príjmov za rok 2014,  ďalej rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 , výsledok  hospodárenia za 
rok 2014 , tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu   a finančné 
usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom. Ďalej informácia o zmene 
rozpočtu obce  v roku 2014 a to rozpočtovými opatreniami č. 1-6/2014, ktoré boli schválené 
na rokovaní OZ dňa 29.05.2014, opatreniami 7-12/2014- schválené na rokovaní OZ dňa 
7.8.2014 a opatrením č. 13/2014- schválené na rokovaní OZ dňa 5.11.2014 
OZ na  svojom zasadnutí schválilo 

 Obec v zmysle § 10a § 16 zákona 583/2004 Z.z. vykazuje schodok za rok 2014 vo 
výške  -60 672,36 €. Schodok  kapitálového  rozpočtu je krytý prebytkom finančných 
operácií. Finančné operácie nie sú súčasťou rozpočtových príjmov a výdavkov 
.Finančné operácie tvorí príjem nevyčerpaných prostriedkov z výrubu drevín vo výške 
1222,04 €, prevod z rezervného fondu vo výške 33 945,84 € a prijatie dlhodobého 
úveru vo výške 44 427,66 €. Finančné operácie  výdaj tvorí splácanie úverov vo výške 
9 993,27 € 
Prebytok finančných operácií 69 602,27 €, kryje schodok kapitálového rozpočtu 
60 672,36  €a zostatok finančných prostriedkov 8 929,91 € bude prevedený do 
rezervného fondu. 
 

 OZ schvaľuje  použitie zostatku  finančných prostriedkov vo výške 1 347,91 €, 
zisteného podľa ustanovenia §10 ods.3 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení  neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu 

 
OZ konštatovalo , že  

 Záverečný účet obce bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 22.04.2015 v súlade so 
zákonom č. 583/2004 Z.z.NR SR  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien  

 
 
K bodu : 5: Prerokovanie žiadosti p. Maliara Stanislava 
 
Obec Obišovce obdržala  dňa 24.3.2015 Žiadosť o realizáciu príjazdovej cesty od p. 
Stanislava Maliara. Pán Maliar v nej žiada o realizáciu prístupovej cesty k jeho nehnuteľnosti 
súp.č. 65 a odvodňovacie stoky. Ako dôvod uvádza, že ide o nespevnenú cestu, kde počas 
nepriaznivého počasia je zemina vyplavovaná vodou , ktorá steká z kopca nad domom a mení 
sa na kĺzky povrch, ďalej auto na čistenie žumpy má problém sa dostať  na jeho pozemok aj 
v dobrom počasí a v zimnom období je cesta neprejazdná a niekedy ani neprístupná.  
Pani starostka  pripravila prítomným mapu s vyznačeným pozemkom a rozmerovou 
klasifikáciou . Po krátkom  prerokovaní OZ uskutočnilo výjazd na  problémové miesto . Jedná 
sa cestu patriacu obci. Problematický úsek pani starostka navrhla riešiť  uložením  panelov . 
Ide o problematický úsek, nakoľko šírka cesty  v najužšom bode  je cca 2m. taktiež je 
problematický zvod  dažďových a iných vôd. Nakoniec výjazdové riešenie posunulo  OZ 
k doriešeniu tejto problematiky a zároveň odsúhlasili  uloženie panelov na tomto úseku. Jedná 
sa o panely, ktoré boli  demontované z chodníka smer Kysak. Pokládku  zrealizuje p. Legath 
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Jozef bezodplatné s tým, že zbývajúce panely použije pre vlastnú potrebu. 
 

K bodu : 6  Podanie písomného oznámenia v zmysle  Predpisu č. 357/2004 Z.z. hlavného 

kontrolóra obce 
 
V zmysle predpisu č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov  OZ konštatovalo  podanie písomného oznámenia v zmysle predpisu č. 
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bolo  
zákonom predpísaným spôsobom  splnené v prípade kontrolóra obce. 
 

11. K bodu : 7 Zverejnená priemerná mzda v NH za rok 2014 – zákonná úprava platu starostu 

a hlavného kontrolóra na rok 2015 
 
 

OZ prerokovalo plat starostu obce a kontrolóra obce v súlade s § 4 ods.4 zákona č. 253/1994 
Z.z. o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a plat hlavnej kontrolórky obce v súlade s § 18 c zákona 
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Štatistický úrad SR zverejnil 6.3.2015 priemernú mesačnú mzdu zamestnanca hospodárstva 
SR v roku 2014 a potvrdil, že priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva 
SR v roku 2014 dosiahla 858 Eur .  
Na tomto zasadnutí  boli  prerokované platové pomery starostky a kontrolórky obce   na 
základe citovaných zákonov, kde  OZ schválilo plat starostky obce Obišovce v súlade s ods. 1 
§ 3 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat 1,49 násobok  x 858  priemerná mesačná  
nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014   = 1 278,42 €  zaokrúhlené na 
celé eurá nahor v sume 1 279 € mesačne  s účinnosťou od 1.1.2015. 
Taktiež OZ schválilo plat hlavnej kontrolórky obce v súlade s § 18 c zákona 369/1990 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat  858 priemerná mesačná  nominálna 
mzda zamestnanca  hospodárstva SR v roku 2014 x 1,15 koeficient pre obec Obišovce x 10% 
úväzok  = 98,67 € zaokrúhlené na  celé eura nahor v sume 99 €  základný plat +  OZ 
schválené  navýšenie platu o 30% , t.j. 29,70 zaokrúhlené na celé eura nahor 30 € , t.z.  
mesačná mzda s účinnosťou od 1.1.2015 činí 129 €. 

 
 
12. K bodu 8: Informácia o existujúcej výzve na realizáciu Detských a Multifunkčných ihrísk. 

 
V tomto bode programu  pani starostka informovala prítomných  o výzve na realizáciu detských 
a multifunkčných ihrísk. Ponuka pozostávala  zo zabezpečenia projektovej dokumentácie . Súčinnosť 
pri spracovaní súťažných podkladov pre výber dodávateľa stavby podľa  požiadaviek Úradu vlády SR. 
Navrhovaná cena na realizované práce je stanovená na úrovni  minimálnej doporučenej ceny, na ktorú 
spracovateľ projektovej dokumentácie  poskytuje  dohodnutú zľavu. Výsledná cena rozsahu 
ponúkaných prác predstavuje čiastku 2 600€.  
Rozmerovo  sa jednalo  o najčastejšie  používané rozmery ihrísk a to 40 x 20 m, 33 x 18 m, 20 x 30 m 
plus ešte výbehy 1,0 m na každej strane a taktiež za bránkami, samozrejme, že pozemok musí byť vo 
vlastníctve  alebo dlhodobom prenájme obce. Približná kalkulácia multifunkčného ihriska záleží od 
jeho vybavenosti a od povrchu  ihriska. 
Pani starostka informovala prítomných o tom, že obec nevlastní pozemok  , aby  vedela  zrealizovať 
stavbu  ihrísk ponúkaných rozmeroch, ktorú obsahuje výzva. 
Na základe týchto informácií OZ , neprijalo   zámer  výstavby  ihrísk a obec nebude reagovať na 
predkladanú výzvu. 
Ďalej pani starostka  navrhla prítomným, že  bola by  možnosť v centre obce v miestnom parku 
vyčleniť časť pre  malé deti , ktoré sa tam zdržiavajú so svojimi mamičkami a zakúpiť pre ne 
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certifikované zariadenia  tak aby  poskytli pohybové aktivity  pre deti  a vytvorili celkový estetický 
dojem v tomto priestore. OZ sa  nebránilo  tomuto prístupu . 
 
K  bodu  9: Diskusia  

 

 V rámci diskusie  pani starostka informovala prítomných o stretnutí v Ličartovciach , kde 
miestny odbor Matice slovenskej , Obecné úrady  v Drienove, Kysaku, Ličartovciach 
a Obišovciach  plánujú  usporiadať v rámci osláv 200 výročia narodenia slovenského politika, 
filozofa, historika, jazykovedca, spisovateľa, básnika, publicistu, redaktora a pedagóga 
Ľudovíta Štúra – kultúrnospoločenské podujatie , ktoré sa plánuje na 28.6.2015 na hrade 
v Obišovciach . Akcia bude spojená s rôznymi  vystúpeniami – speváckych zborov, sokoliarov 
ap. 

 Ďalej pani starostka informovala prítomných o tom, že  prietokový ohrievač teplej vody  
v kultúrnom dome sa pokazil a ako náhradu riešila  nákup elektrického ohrievača vody 
ARISTON VELIS PLUS 50, kde firma poskytla zľavu  nakoľko tovar bude vyskladnený 
priamo s externého skladu. 

 Pani poslankyňa Renáta Gaľová sa informovala  o personálnych zmenách v obci Obišovce 
a pani starostka všetkých prítomných informovala  o tom že  p. Kollárovej – školníčke MŠ, 
upratovačke MŠ bola pozmenená pracovná doba podľa  požiadaviek  bezproblémového chodu 
v MŠ a to s tým, že pracovná doba bola  prerušená, počas  pokoja deti na lôžku. Tá s touto 
podmienkou nesúhlasila, ani po niekoľkých dotazoch. Taktiež pracovný pomer bol ukončený 
s p. Segedovou. Ukončenie pracovných pomerov bolo na základe dohody. 

 V ďalšom pani starostka informovala prítomných o likvidácií kotla na tuhé palivo ( uhlie, 
koks) , ktorým sa kúrilo v MŠ. Kotol  bol už niekoľko rokov nepoužívaný cca 22 rokov 
.Likvidácia bola uskutočnená bezodplatne  do pokladne bolo prijatých 333,95 €, tieto peniaze 
budú použité  pre  nutné potreby MŠ 

 Pani starostka  zároveň informovala prítomných o podpise  Kolektívnej zmluvy so 
 ZO SLOV ES pre mestské a obecné úrady okresu Košice- okolie so sídlom vo Valalikoch 
a okrem   iných riešení pri vzájomných vzťahoch  zamestnávateľ poskytne stravovanie 
zamestnancom podľa  podmienok ustanovených v článku 29 tejto kolektívnej zmluvy  aj 
počas dovolenky. Počas prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti, alebo 
práceneschopností zamestnanca- stravovanie neposkytne. 

 Na základe dotazu p. Tomkovej Ľudmily  pani starostka a pán Štefan Ščepita  informovali 
o likvidácií  odpadu  - konárov , ktorý ostal po poreze, že tento bude  zlikvidovaný vo  
vhodnom termíne 
 
 

 

 
K bodu 10: Záver 
 
Pani  starostka  poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.4  a ukončila  zasadnutie  
obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
................................................  ............................................. 
             overovateľ             overovateľ 


