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Z Á P I S N I C A  

 
 

Prítomní:       podľa PL 
Overovateľ:  pp. Matúš Kolcún, Bc. 
       Štefan Ščepita  
        
 
         

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Určenie a schválenie podmienok v zmysle §11 zákona 369/1990 Z.z. bod 4  pre výberové 

konanie Hlavného kontrolóra obce Obišovce 

5. Doplnenie Smernice o výške úhrad a poplatok: 

- A)   bod 4 – úhrada poplatku za prenájom servisu v kultúrnom dome 

- B) bod 6 a 7 úhrada nájomného za hrobové miesto 

6. Diskusia 

7. Záver 
 

 
 
 
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 
 
Pani  Mária  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. Mária Vokál, Bc. 

 Overovateľom zápisnice sa stali: : p p. Matúš Kolcún, Bc. 
           Štefan Ščepita  
            

             
 

Pani starostka  oboznámila prítomných  s programom  rokovania  a konštatovala, že 
zastupiteľstvo je s 80% účasťou poslancov uznášania schopné. . 
 
Za hlasovali  poslanci   4    proti 0   a zdržalo sa hlasovania   0 poslancov.  
 

      
K bodu  3: Kontrola uznesení 

 

A .Konštatuje 
 
Č. 153/2017 – Otvorenie zasadnutia– bez pripomienok 
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Č. 154/2017 –Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  schválenie  programu 
zasadnutia - bez pripomienok 
Č: 155/2017 – Kontrola  uznesení -    uznesenie č. 101/2016- oplotenie ihriska v centre obce 
–uzavreté uznesenie č.  144/2017- terénne  úpravy priekopy pri Rím. - katolíckom farskom 
úrade – úloha splnená   
Č. 156/2017 – Výročná správa obce Obišovce za rok 2016  - bez pripomienok  
Č.157/2017 -  Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2016   -bez pripomienok 
Č. 158/2017 – Návrh plánu  kontrolnej činnosti HK obce Obišovce na II. Polrok 2017-    
doplnenie   odstavca B – Kontrolná činnosť na II. polrok 2017 o bod 7- -Kontrola pri  výkone  
verejného obstarávania 
Č. 159/2017 – Otvorenie zasadnutia – bez pripomienok 
Č.160/2017 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice schválenie programu 
zasadnutia – bez pripomienok 

Č. 161/2017 – Schválenie Dodatku č. 1 k Odmeňovaciemu poriadku poslancov obecného  
zastupiteľstva obce Obišovce – schválené bez pripomienok 

 
B) Berie na vedomie 
Kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ č. 17, konaného dňa  12.07.2017 a zasadnutia OZ č. 18 , 
konaného dňa 24.7.2017 
 
 

 
K bodu 4 : Určenie a schválenie podmienok v zmysle §11 zákona 369/1990 Z.z. bod 4  pre 

výberové konanie Hlavného kontrolóra obce Obišovce 

 
Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce Obišovce, na deň 

4.12.2017, s úväzkom 10%. Kandidát na funkciu musí odovzdať svoju písomnú prihlášku, 
spolu s prílohami v zalepenej obálke,  najneskôr do 20.11.2017 do 12,00 hod.. Písomnú 
prihlášku s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou, alebo doručiť osobne na 
adresu Obec Obišovce, 044 81 Obišovce č.133.  
 
Ustanovenie podrobnosti o spôsobe voľby hlavného kontrolóra obce Obišovce, náležitosti 
prihlášky, kvalifikačné predpoklady hlavného kontrolóra obce  – v prílohe č.1. 

 
 
 

K bodu 5 : Doplnenie Smernice o výške úhrad a poplatok: 

- A)   bod 4 – úhrada poplatku za prenájom servisu v kultúrnom dome 

Pani starostka v tomto bode vysvetlila, že doteraz sa účtovali poplatky za prenájom 

sály KD, jednotlivých časti jedálenského servisu, ale nie, za prenájom obrusov. 

Pričom obrusy si vyžadujú pranie, žehlenie a príležitostnú výmenu jednotlivých kusov 

za nové.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo doplnenie textu smernice o výške úhrad 
a poplatkov: 

a.) bod 4 - úhrada poplatku za prenájom servisu v KD 
- doplnenie- 1ks obrus 1,00 €  

 

- B) bod 6 a 7 úhrada nájomného za hrobové miesto 

V tomto bode programu pani starostka informovala prítomných o aktuálnej situácií s 
nájmami na hrobové miesta. Existujúce nájomné zmluvy sú na dobu neurčitú, ale nájomné 
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sa platí na 10 rokov. Doteraz bolo v smernici  o výške úhrad a poplatkov, názov položky 
„6. Úhrada nájomného za prepožičanie hrobového miesta“. Tento názov položky navrhla 
zmeniť na „6.  Úhrada nájomného za hrobové miesto k existujúcim a novo uzatvoreným 
zmluvám o nájme za HM.“ Podobne aj položku č.7 navrhla zmeniť na  „7. Úhrada 
nájomného za hrobové miesto pre občana, ktorý nemá v čase úmrtia trvalý pobyt v obci   
k existujúcim a novo uzatvoreným zmluvám o nájme za HM.“  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  prijalo doplnenie a zmenu textu smernice 
o výške úhrad a poplatkov:  a.)bod 4 - úhrada poplatku za prenájom 
servisu v KD 

- doplnenie- 1ks obrus 1,00 €  
 

b.) zmena textu bod 
 6.  Úhrada nájomného za hrobové miesto 

k existujúcim a novo uzatvoreným zmluvám o nájme za HM  
7. Úhrada nájomného za hrobové miesto pre občana, 

ktorý nemá v čase úmrtia trvalý pobyt v obci   k existujúcim 
a novo uzatvoreným zmluvám o nájme za HM 
 

 Kompletné znenie smernice- príloha č.2. 
  

K bodu 6:  Diskusia 
 
Pani poslankyňa Gaľová, začala diskusiu s problematikou túlajúcich sa psov po obci 
a exkrementov ktoré po nich ostávajú. Pýtala sa, či to bude takto pokračovať kým sa niečo 
nestane. 
Pani starostka, odpovedala, že sa danou problematikou už zaoberá, vzhľadom na podnety aj  
od iných občanov. Snažila sa dohovoriť konkrétnym majiteľom psov, ktorí sľúbili, že budú 
psov zatvárať, ale keď sa fena hára, tak je ťažko ju udržať v ohrade. 
Pani Gaľová, doplnila, že napr. u Skalových si pes dokáže bráničku otvoriť sám.  
Pani starostka spomenula, že minule danú rodinu upozorňovala a keď videla spomínaného psa 
na ulici, kričala naňho aby šiel domov.  
Pani kontrolórka sa pýtala, či máme VZN týkajúce sa chovu psov. 
Pani starostka informovala, že VZN máme, a možno by niektorí majitelia precitli po vyrubení 
pokuty- je však problematické dokázať koho pes exkrement zanechal.  
Pán p. Legath skonštatoval, že samé psi nesmú po obci chodiť. 
Pani Balková doplnila, že psi sa nesmú voľne pohybovať bez vôdzky a bez košíka. 
Pán p. Ščepita tiež spomenul prípad, kedy videl ako pes zanechal exkrement na verejnom 
priestranstve v prítomnosti svojej majiteľky, majiteľka to upratala až po dôraznom 
napomenutí.  
Pani kontrolórka spomenula prípad, zo svojej praxe, kde nastal problém, že  keď obec chcela 
pokutovať, majiteľ argumentoval tým, že obec mala zabezpečiť sáčky a miesto na 
exkrementy.  
Pani starosta dala otázku, či keď teraz zabezpečíme sáčky tak  nabudúce budeme musieť mať 
park na venčenie? 
Pán Legath sa zapojil s tým, že v mestách robia DNA testy z exkrementov, a v Bratislave 
náklady na vykonaný test hradí dokázaný majiteľ. 
Pani starostka pokračovala v diskusii s tým, že máme aj emailový podnet od občana, že psi 
akoby vyhľadávali určité lokality. 
Pán p.Legath dodál- tmavé kúty. 
Pani Baboľová, podotkla, že ako vyriešime psi, keď nevieme vyriešiť lístie. 
Pani p. Gaľová pokračovala s podnetmi od občanov, že sú nespokojní s tým, že sa vykosí len 
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určitý úsek a ďalej sa nepokračuje. Napr. pred Bodonským a ďalej nie. Jednému obecný 
pracovník pokosí pred pozemkom a inému nie. 
Pán p. Kolcún sa pridal s tým, že aj na ich ulici pokosili len po určité miesto a ďalej už nie.  
Pani starostka sa snažila vysvetliť, že konkrétne pri Meľuchových bola prekážka(auto), tak 
pravdepodobne preto, tam ostal nepokosený úsek.  
Pán Kolcun dodal, že na ich ulici, nebolo všetko dokosené, ale už to dokosili.  
Pán Ščepita dodal, že on zakázal kosiť popred ich pozemok, že si tam kosí sám, tak ako to 
jemu vyhovuje.  
Pani kontrolórka prispela so svojím názorom, že môže dôjsť aj na situáciu keď je kosiaci 
pracovník odvolaný kvôli nepredvídaným okolnostiam, a jednoducho sa zabudne vrátiť 
dokosiť koniec uličky.  
Pani starostka spomenula otázky od pani Balovej, ktorá sa pravidelne pýta kedy príde pán 
Kunc kosiť k ním. Pritom pán Kunc, celé leto, nečerpal súvisle dovolenku. Je dosť viazaný na 
určité lokality ktoré vykáša pravidelnejšie- napr. „Putnok“ kvôli fatimským sobotám, ktoré sa 
konajú raz mesačne. Ak nie je vykosené, tak sa zas vypytuje pán farár, prečo nie je vykosené. 
Obecný pracovník ma pritom na starosti aj kosenie nového ale aj starého cintorína, kde sú 
veľké plochy. 
Poslanec Legath sa vyjadril, že nevidí dôvod aby obec zabezpečovala kosenie okolo plota 
súkromných nehnuteľností.  
Pani starostka argumentovala tým, že čo v okolí plotov kde bývajú starší obyvatelia, ktorí už 
nevládzu? 
Poslanec Ščepita a p. Legath navrhli v takých prípadoch výnimku.  
Pani Baboľova vysvetľovala aj dôvody prečo to niekomu nemusí ani vyhovovať aby mu 
upravený trávnik prišiel pokosiť obecný pracovník s krovinorezom v ktorom ma silon- je to 
iné kosenie ako s pojazdnou kosačkou kde sa kosí rovnaká výška trávnika. Napr. p. Cibuľak 
by asi nechcel aby mu ktokoľvek pokosil so silónom.  
Poslanec Kolcún sa opýtal, či ak už nemá psa(uhynul), či to má nahlásiť.  
Pani starostka ho usmernila, že má poslať aspoň emailom hlásenie. 
Poslanec Kolcún dodal, že pošle. 
 
Pani poslankyňa Gaľová spomenula aj teenegerov, s tým, že nechápe ich konanie – devastujú 
park- kolotoč, hojdačku a pod. Nepoznala ich. Boli cca 10ti  pravdepodobne chlapci mimo 
Obišoviec.  
Poslanec Kolcún sa neveriacky pýtal, či 10 boli na kolotoči. 
Poslanec Legath skonštatoval, že tým, že je OcÚ mimo centra obce, bolo by potrebných veľa 
kamier, odhaduje 2x toľko kamier ako v Kysaku. 
Starostka navrhla, poprosiť Glovovcov, alebo Igora Dudáša aby si park trochu viac všímali, 
kto sa tam pohybuje. 
Poslankyňa Gaľova ďalej opisovala situáciu : „ Keby mohli vyrvať ten kolotoč, tak ho 
vyrvú.“ 
Poslanec Legath sa pýtal, či nevieme kto to bol, načo mu poslankyňa Gaľova odpovedala , že 
to asi neboli ľudia z Obišoviec. 
Pani Balková zhodnotila, že o chvíľu bude zima a teda nebude taká chuť pobývať dlho do 
noci vonku, načo poslanec Legath doplnil, že teda pôjdu do posilňovne.  
Starostka začala hovoriť o fungujúcej knižnici, ktorá je prístupná verejnosti 2x v týždni, vždy 
v stredu a sobotu. Žeby sa tam zišli ešte 2 staršie kreslá. 
Poslanca Kolcúna zaujímali časy kedy je knižnica otvorená, na čo dostal odpoveď, že 
knižnica funguje v stredu od 16,00 do 17,00 a sobotu od 15,00 do 16,00. 
Poslanec Legath sa pýtal, či posilňovňa funguje, či nie je zdevastovaná. 
Starostka, odpovedala, že posilňovňa funguje  a je pod kontrolou. Z OcÚ tam chodievame 
pravidelne. Mládež tam chodievala menej, ale očakávame  v priebehu zimného obdobia opäť 
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väčší záujem. V zime tam chodieva pani starostka dosť často, keď niekto zabudne zhasnúť 
svetlo, otvorené okno, prípadne zapnutú gamatku. 
Pani kontrolórka spomenula, že u nich v dedine chodievali poslanci na striedačku na 
„prechádzku“ počas ktorej napomínali ľudí ak sa správali nevhodne, toto chovanie časom 
prešlo. 
Starostka sa pýtala pani Gaľovej kedy to bolo. Odpovedala jej, že včera okolo 
šiestej(9.10.2017). Pani starostka polemizovala, či je šanca, že tam stretne dnes niekoho ak by 
šla na kontrolu. Spomenula tiež názor niektorých občanov, že takéto zariadenie parku je 
blbosť. 
Poslanec Legath nato reagoval slovami: „ Jasné, hrazdu im treba.“ 
 
Pani starostka poprosila všetkých poslancov, aby si uvedomili, že ak je niekto PN nemôže 
vykonávať žiadnu zárobkovú činnosť a teda ani výkon poslaneckého mandátu na OZ.  
 
Starostka sa ďalej vyjadrila k odpustovej slávnosti, organizovanej Rím.-kat. farnosťou. Obec 
zabezpečila dopravné značenie s príslušnými vyjadreniami a povoleniami od určených 
úradov. Značky ktoré obec momentálne vlastní, nevieme či ešte spĺňajú vyhlášku, z tohto 
dôvodu je nutné dokúpiť nové značky. 
Pán poslanec Legath, súhlasne prikyvoval s tým, že je to potrebné zakúpiť, veď sa pravidelne 
používajú. Skonštatoval, že sa nedajú vyrobiť svojpomocne, lebo musia mať špeciálne 
označenie. 
Starostka sa pýtala všetkých zúčastnených či majú niečo k odpustu, poslanci Legath a Kolcún 
sa vyjadrili, že nepostrehli žiadne problémy. 
Pani Baboľová ďalej uviedla aká situácia predchádzala odpustovej slávnosti z pohľadu 
umiestnenie stánkov. Toho roku to bolo zvlášť neprehľadné, trhovníci sa na poslednú chvíľu 
prihlasovali, odhlasovali, menili si navzájom medzi sebou pridelené trhové miesta a podobne. 
Celá situácia bola nepríjemná aj pre samotných obyvateľov, obývajúcich nehnuteľnosti na 
ulici určenej pre ambulantný predaj. Ktorým je počas rozmiestnenia stánkov do určitej miery 
obmedzený prístup k nehnuteľnostiam.  Aj z týchto dôvodov, je v pláne na budúci rok, prijať 
len toľko žiadostí o pridelenie trhového miesta aby stánky boli umiestnené len po jednej 
strane cesty a to na strane kde je situovaná budova OcÚ.  Tým dosiahneme, že pred vjazdmi 
na pozemky súkromných vlastníkov nebudú stánky, obyvatelia nebudú obmedzovaní 
a zároveň sa výrazne zlepší prejazdnosť danej ulici počas odpustustovej slávnosti. Každý 
trhovník bude mať len jedno miesto, nie ako toho roku, keď mali požiadavku na dva stánky 
jeden z každej strany cesty.  
Poslanec Legath súhlasil, dodal, že aj tak je to úzke a husté. Doplnil informácie od 
predávajúcich, ktorí vraj odhadujú, že prvý v rade stánkov, ma 5násobne vyššiu tržbu ako 
posledný v rade. Ale nemáme brať ohľad na stánkarov, ale na našich obyvateľov.  
Starostka sa vyjadrila, že takto to skúsime na budúci rok a uvidíme ako to bude. 
Legath dodal, že v budúcnosti by sa mohla na ambulantný predaj určiť aj iná ulička. 
Starostka Baboľová spomenula prípad pani Poráčovej, ktorá požiadala aby pred vstupom na 
ich pozemok nebol žiaden stánok nakoľko mali v daný deň rodinnú oslavu a potrebovali 
dostať autá hostí k sebe na pozemok. Starostka poprosila poslancov aby aj oni pouvažovali 
nad inými riešeniami.  
Poslanec Legath navrhol  riešenie, aby sme definitívne rezervovali miesto predajcovi až po 
vyplatení poplatku. 
Starostka doplnila informáciu o tom, že sme všetkých predávajúcich informovali písomne aj 
ústne, akým spôsobom budú prijímané žiadosti o pridelenie trhového miesta na budúci rok. 
Čo musí daná žiadosť obsahovať a  v akých dátumoch budú žiadosti prijímané je vyvesené aj 
na vývesnej tabuli pre budovou OcÚ. 
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K bodu :7 Záver 
 
 Nakoľko ďalej v diskusii nikto nevystúpil pani  starostka  poďakovala prítomným za 
účasť na zasadnutí OZ č.19  a ukončila  zasadnutie  obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
................................................  ............................................. 

             overovateľ             overovateľ 


