
Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 27.03.2019  

 Starostka obce v úvode zasadnutia privítala poslancov obecného zastupiteľstva a poprosila 

ich o spoločné doplnenie bodov rokovania oproti navrhovanému programu rokovania, ktoré bolo 

pripravené v pozvánke na zasadnutie obecného zastupiteľstva  o tieto body:  

bod 5 písm. g) – časť priekopy pri nehnuteľnostiach súpisné číslo 150-152, 

 bod 5 písm. i) – rekonštrukcia ihriska v centre obce a osvetlenie ihriska, 

 bod. 5 písm. j) – nákup umývačky riadu do kultúrneho domu, 

 bod 5. písm. k) ozvučenie kultúrneho domu a bod 5. písm. 

 l) Návrh na zámer o odkúpenie parcely KNC 348 – 

Následne takto navrhnutý program s doplnenými bodmi rokovania predniesla na jeho schválenie: 

1. Otvorenie zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice a schválenie 

programu rokovania 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva: 

a) Uznesenia trvalé 

b) Uznesenia a úlohy v plnení 

c) Uznesenia splnené 

 

3. Rokovanie komisie obecného zastupiteľstva Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcie verejných funkcionárov, podané majetkové priznania starostky obce a povinných osôb. 

4. Rozpočet obce, stav k 31.12.2018, informácia o hospodárení za rok 2018, finančný stav obce 

5. Koncepcia a programy obce: 

 a) Dodatok č. 1 k VZN obce Obišovce zo dňa 19.09.2002 o ochrane životného prostredia 

a verejného poriadku v obci Obišovce  

 b) Návrh na schválenie osoby, ktorá vykonáva základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 

357/2015 Z. z. Ing. Aneta Nedbalová 

 c) Návrh na vypracovanie PHSR obce Obišovce  

 d) Návrh na vypracovanie projektu Rekonštrukcia budovy obecného úradu časť kuchyňa pri 

školskej jedálni  

 e) Návrh na vypracovanie projektu Parkovisko pri novom cintoríne 

 f) Predloženie návrhu na vysprávky miestnych komunikácii tryskovou metódou 

 g) Návrh na rekonštrukciu priekopy -  ulica pri vlakovej zastávke, 

            - časti priekopy vjazd na ulicu za Svinkou, súpisné číslo 

163 

            - časť priekopy pri nehnuteľnostiach súpisné číslo 150-152 

 h) Návrh na určenie zodpovednej osoby v priestoroch Kultúrneho domu časti  posilňovňa 

 i) Rekonštrukcia ihriska v centre obce, osvetlenie   

 j) Nákup umývačky riadu do kultúrneho domu 

 k) Ozvučenie kultúrneho domu 



 l) Návrh na zámer o odkúpenie parcely KNC č. 348 

6. Dotazy a dopyty občanov, majiteľov nehnuteľnosti v k. ú. Obišovce fyzických a právnických osôb: 

 a) žiadosť o odkúpenie obecného pozemku KNC č. 509 

 

7. Rôzne - návrh na prijatie Memoranda pro rodinnej samosprávy 

 

8. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva  

9. Záver 

1. Otvorenie zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice a schválenie 

programu rokovania 

Po prečítaní programu rokovania s doplnenými bodmi rokovania starostka obce podľa programu bod 

1 a) určila zapisovateľku pani Ľudmilu Zarikovú 

1b) vyzvala poslancov k určeniu overovateľov zápisnice, ktorými sa stali pani Mgr. Marianna 

Sviatková a Zuzana Síkorová 

1c) takto navrhnutý a pozmenený Návrh programu rokovania v hlasovaní bol schválený jednohlasne 

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 25/2019 

2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva: 

a) Uznesenia trvalé – prerokovanie žiadosti o vyhotovenie chodníka od súp. Č. 1, starostka obce 

navrhovala pozvať architekta a žiadateľku, aby architekt odborne vysvetlil dôvody a možné 

komplikácie, napr. pri vybudovaní chodníka tzv. ako slepá ulica, t. j. ukončenie so vstupom na 

súkromnú nehnuteľnosť, obci vystáva povinnosť chodník udržiavať, ak chodník vybudovať tak 

s možnosťou plynulého prechodu aj popri nehnuteľnosti žiadateľov. K uvedenej rozprave poslanec 

Legat uviedol, že sú rôzne možnosti riešenia, napríklad, že chodník, by mali žiadatelia trvale prenajatý 

a museli by sa oň starať, zároveň pre verejnosť by bol uzavretý. Otázka zo strany poslanca Legata 

smerovala skôr k tomu, ako to  bude technicky a finančné nákladné. Starostka odpovedala, že je to 

nákladné, nakoľko je potrebné vybudovať oporný múr. Majiteľ susednej nehnuteľnosti kaskády, t. j. 

ubratie z plochy pozemku nedovolí, čiže z toho vyplýva vybudovanie oporného múra. Vybudovanie 

chodníka pre jednu nehnuteľnosť je nákladné pre obec. Starostka konštatovala na základe informácie 

od majiteľa susedného pozemku, že čaká za vyjadrením obce, nakoľko si chce upraviť okolie domu. 

Zároveň starostka predniesla, či by obec nevstúpila len ako mediátor a vyjednala by prechod 

obyvateľov z nehnuteľnosti súp. č. 1 cez pozemok majiteľa nehnuteľnosti súp. č. 2. K uvedenému ešte 

predniesol návrh poslanec Legat, vybudovať chodník na opačnú stranu, t. j. na Kysak. Konštatovali, že 

je tam hranica katastrálneho územia. Úloha je nesplnená a na najbližšie rokovanie OZ budú prizvaný 

žiadatelia, majiteľ susednej nehnuteľnosti, projektant. 

b) Uznesenia a úlohy v plnení- nie sú. 

c) Uznesenia splnené – starostka obce prečítala obsah uznení  č. 18/2019 – 24/2019. 

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 26/2019 

3. Rokovanie komisie obecného zastupiteľstva Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone  

funkcie verejných funkcionárov, podané majetkové priznania starostky obce a povinných osôb. 

- starostka obce odovzdala predsedovi komisie poslancovi Legathovi  prijaté na sekretariát obce 

Obišovce podané podania priznaní a zároveň uviedla, že Komisia ostáva rokovať v miestnosti, kde 

prebieha rokovanie OZ, preto opustila priestory starostka obce a zapisovateľka. 



- po prerokovaní Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov predseda 

komisie poslanec Legath prehlásil, že podané daňové priznania uvážili ako dostatočné a týmto 

považuje, že zodpovedné osoby splnili svoju povinnosť. 

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 27/2019 

4. Rozpočet obce, stav k 31.12.2018, informácia o hospodárení za rok 2018, finančný stav obce 

Starostka uvedený bod rokovania zdôvodnila, že je informatívny, nakoľko Záverečný účet a výročná 

správa bude bodom rokovania v nasledujúcom rokovaní OZ. Finančný stav obce bol informatívny 

z dôvodu naplánovania si ďalších aktivít a prác v obci na nasledujúce obdobie. Odhadovaný finančný 

stav obce Obišovce k 31.12.2018 bol vo výške 80 tis. Eur. 

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 28/2019 

5.  Koncepcia a programy obce: 

a) Dodatok č. 1 k VZN obce Obišovce zo dňa 19.09.2002 o ochrane životného prostredia 

a verejného poriadku v obci Obišovce  

- obec Obišovce vo VZN zo dňa 19.09.2002 mala uvedené v článku 2 v bode 2: „občania sú povinní 

pred svojou nehnuteľnosťou čistiť chodník v zimnom období, odstraňovať sneh a poľadovicu“  

- obci Obišovce bol doručený 11.03.2019 protest prokurátora, nakoľko uvedený bod je v rozpore s §6 

odst. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a §9 odst. 2 zákona č. 135/1961 Z. z. 

o pozemných komunikáciách, cestný zákon  a zároveň nariaďuje zrušiť znenie článku 2 bod 2 VZN 

obce Obišovce zo dňa 19.09.2002 

- OZ schválilo Návrh Dodatku č. 1 k VZN zo dňa 19.09.2002 

-  Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 29/2019 

b)  Návrh na schválenie osoby, ktorá vykonáva základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 

357/2015 Z. z. Ing. Aneta Nedbalová 

- starostka obce informovala OZ o zmene účtovníka obce Obišovce. K 31.12.2018 a následne 

s účtovnými operáciami za rok 2018 – uzávierka roka 2018 ukončil práce Mgr. Jozef Jendrichovský 

a účtovníčkou obce Obišovce je Ing. Aneta Nedbalová 

- na základe tejto zmeny dochádza k zmene osoby, ktorá vykonáva základnú finančnú kontrolu 

v zmysle zákona 357/2015 Z. z. a je potrebné, nakoľko Ing. Aneta Nedbalová  nie je zamestnankyňou 

obce Obišovce, aby OZ Obišovce ju schválilo k výkonu základnej finančnej kontroly  

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 30/2019 

c) Návrh na vypracovanie PHSR obce Obišovce 

- Návrh na vypracovanie PHSR, ktoré je na obci Obišovce už neplatné je potrebné dať vypracovať 

Otázky zo strany poslanca Legatha, čo nám prinesie vypracovaný PHSR – odpoveď starostky bola, že 

je jednou z príloh žiadosti o dotácie, je koncepciou rozvoja obce a v úzkej spolupráci poslancov 

a občanov je dôležité smerovanie vývoja v obci. Poslankyňa Sviatková pre všeobecnú informáciu 

žiadala, či je  dostupnosť tohto dokumentu na stránkach obce, aby si preštudovala uvedený 

dokument a zoznámila sa s jeho obsahom a cieľom. 



 Zároveň poslanec Legath a poslankyňa  Síkorová sa informovali, či vypracovaný PHSR je už neplatný 

vzhľadom k dátumu, kedy bol vyhotovený. Starostka ďalej informovala poslancov, že na žiadosti 

o vypracovanie PHSR nedostala žiadne cenové ponuky. Záverom OZ konštatovalo, že má starostka 

obce predložiť cenové ponuky na vypracovanie PHSR, ktorý bude predmetom rokovania po doložení 

cenových ponúk 

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 31/2019 

d) Návrh na vypracovanie projektu Rekonštrukcia budovy obecného úradu časť kuchyňa pri 

školskej jedálni 

Starostka úvodom uviedla, že má telefonickú informáciu o tom, že rekonštrukcia havarijného stavu 

kuchyne pri MŠ by odhadom za meter štvorcový stála cca 550-600 eur. Pri pôdoryse priestorov 

kuchyne a príslušných miestnosti je to odhadom suma 60 tis. Eur. 

Poslanec Legath položil otázku starostke či je to nutná rekonštrukcia. Starostka odpovedala, že áno. 

V priestoroch  archívu je podlaha v rohu Severo-západ prepadnutá a je iba dočasne vyplnená pur 

penou. Poslanec Legath konštatoval, že je to ten istý problém ako v priestoroch materskej školy 

a súčasne starostka reagovala, že hlavnou príčinou sú odpady. V kancelárii starostky a za priečkou 

kancelárie, t. j. chodba- služobný vchod pre vedúcu školskej jedálne je neznesiteľný smrad, zápach je 

z kanalizácie. Starostka konkrétne oslovila poslanca Legatha, na základe informácie pani Liptákovej 

(riaditeľka MŠ) a pani Trojčákovej (kuchárka šj priMŠ), že priestor terajšej kancelárie starostu obce 

Obišovce bol pri sťahovaní sa obecného úradu z priestorov Kultúrneho domu do priestorov budovy 

Materskej školy bol rekonštruovaní tak, že bola robená hydroizolácia a bol robený výkop a následne 

nové podložie, odpady a deka. Poslanec Legath odpovedal, že to bolo robené v tom čase 

zamestnancom obce. Starostka pokračovala v priblížení problematiky a deklarovala, že je havarijný 

stav potrubia-odpadov. Poslanec Legath reagoval, či je problém v obvodových múroch, starostka 

odpovedala, že nie, problém je tam, kde je odpad. Poslanec Legath reagoval, že statika nie je 

narušená. Stav budovy, ktorý je zdokumentovaný ešte v rokoch 1995-1997 ako havarijný je bodom 1. 

Starostka ďalej uviedla a zdôraznila, že rekonštrukciou kuchyne pri materskej škole, by sme vyriešili 

navýšenie kapacity stravníkov. Teraz je to 30 stravníkov, tvoria ich deti v materskej škole, personál mš 

a obecného úradu  + seniori. Netvrdíme, že by sme radovo v stovkách navýšili kapacitu, ale o nejakú 

desiatku by to pomohlo.  Obec Obišovce podľa populácie nám starne a vystáva potreba dodávania 

teplej stravy pre našich seniorov. Rekonštrukciou uvedených priestorov, by sme tak docielili aj 

v zmysle hygieny legislatívne podmienky (napríklad toho času stravu balíme do jednorazových 

obalov, po rekonštrukcii by to boli nerezové obedáre-stále obaly.), výdajne miesto pre cudzích 

stravníkov. Ďalej starostka uviedla, že aj dispozícia skladových priestorov je len s prižmúrením oči tak 

ako je. Rekonštrukciou by sa vyriešila aj táto otázka. No hlavným bôľom sú odpady, posadané 

a popraskané dlažby a priečky jednotlivých priestorov od kuchyne, skladov, chodieb, šaťňa, archív. 

Staré vodovodné potrubia, staré elektrické siete a nehygienické omietky. Poslanec Legath sa opýtal, 

či sa bude robiť všetko, mal na mysli a ukázal rukou priestory obecného úradu (sekretariát, kancelária 

a kancelária starostu). Starostka odpovedala, že pokiaľ pri sťahovaní uvedené priestory boli 

rekonštruované tak nie. Len, ak by sa vyskytol problém o ktorom nemá vedomosť. Na výzvu starostky 

ísť sa konkrétne pozrieť do priestorov kuchyne, poslanec Legath konštatoval, že veď to je to isté ako 

to bolo niekedy v škôlke (pred rekonštrukciou).  Starostka ďalej pokračovala v priblížení situácie aká 

je teraz a pri pláne riešenia dispozície ak by sa riešila rekonštrukcia. Za sekretariátom obecného 

úradu je kancelária, za ktorou je sklad potravín, ktorá je zároveň aj technickou miestnosťou (kotol 

a vodáreň). Návrh starostky je uvedenú miestnosť využiť ako archív obecného úradu a zároveň 

uzavrieť túto miestnosť zo strany kuchyne. Tak by vznikli objekty bez prepojenia subjektu kuchyne 

a obecného úradu. Poslankyňa Sviatková konštatoval, či by to bolo všetko, alebo niečo nás ešte môže 



prekvapiť. K uvedenému sa vyjadril poslanec Ščepita, ktorý konštatoval, že uvedené potrubie je spred 

40 rokov, t. j. z materiálov, ktoré boli v tom čase dostupné a určite je potrebné už po toľkých rokoch 

sa zaoberať aj rekonštrukciou. Ďalej uviedol, že to čo dožilo, bolo vidieť na časti budovy, t. j. 

materskej škôlke, keď sa to odhalilo pri jej rekonštrukcii. Vychádzal aj z poznatkov vypracovanej 

štúdie statika, ktorý v posudku uviedol, kde sú problémy a reálne sa pri rekonštrukcii budovy potvrdili 

slová statika. Pri diskusii o odpadoch medzi poslancami ešte uviedol poslanec Legath, že spomínaný 

smrad z potrubia a následne žumpy či nemá za následok nezaliata gulička v sprche v šatni pani 

kuchárky. Starostka odpovedala, že to máme pod kontrolou a je zalievaná. Opakovane starostka 

pripomenula, aký zápach sa šíri v problematickom úseku budovy. Opäť vyzvala poslancov k tomu, že 

sa môžeme ísť pozrieť do uvedeného priestoru chodby, aký je tam skok – rozumej prepadnutá 

podlaha – sadanie podlahy. Poslane Ščepita približoval situáciu a opísal, že potrubie je zničené 

a užívaním odpadová tekutina stále vymýva okolie potrubia a následne podlaha sadá a dlažba je 

trhaná – praská. Poslanec Legath položil otázku, či na uvedené práce sa nemôžu čerpať prostriedky 

z výziev? Že keď sa materská škôlka robila z vlastných prostriedkov, či táto rekonštrukcia by nemohla 

byť riešená z dotácií? Následne poslanec Legath konštatoval aj vzhľadom k predloženému bodu 

rokovania, že v prípade žiadosti o dotácie už musí byť vypracovaný projekt rekonštrukcie. Projekt 

samozrejme nemôže byť hocijaký, ale presne definovaný na pripravovanú rekonštrukciu. V tomto 

okamihu starostka reagovala a povedala, že aj na základe uvedeného to dala to rokovania OZ, aby sa 

dal vypracovať projekt rekonštrukcie kuchyne pri mš a tak budeme pripravení v prípade vyhlásených 

výziev na čerpanie finančných prostriedkov. Nato, poslanec Legath reagoval, že keď budú výzvy, tak 

takto pripravený projekt už nebude vyhovovať. Poradným hlasom sa pripojila zapisovateľka pani 

Zariková, ktorá uviedla, že rekonštrukcia musí byť v súlade s predpismi hygieny. Poslanec Legath 

konštatoval, že hygiena a ministerstvá sú dve veci, ktoré nie vždy korešpondujú. Starostka 

pokračovala v tejto téme a uviedla, že prebiehajú výzvy Predsedu vlády pre málo rozvinuté kraje, kde 

sa zúčastnila na seminári  v Mokranciach. Konkrétne položila otázku predstaviteľov výboru seminára, 

kde opísala situáciu v mš Obišovciach. Jeden z členov výboru má vybavil odpoveďou, zastrešte to 

rozšírením kapacít. No žiaľ pre návštevníkov mš nepotrebujeme rozširovať kapacitu stravníkov, my 

sme predškolské zariadenie a náš žiak je automaticky aj poberateľom stravy – toto je možné iba 

v základných školách, kde nie každý žiak je zároveň poberateľom stravy ( obedy zadarmo) - čiže nie je 

to oprávnená žiadosť. Okrajovo sa konštatovalo, že síce sme málo rozvinutý kraj, ale obec Obišovce je 

bez marginalizovanej skupiny a teda neoprávnená žiadať finančné prostriedky. Starostka ďalej k téme 

pokračovala, s tým, že projektant by  vypracoval návrh, ktorý by v prvom rade odsúhlasila RUVZ 

v Košiciach, aby nedošlo pri stavebnom konaní k nesúhlasu RUVZ a až tak by sa prešlo k vypracovaniu 

záväzného projektu na rekonštrukciu kuchyne a prislúchajúcich priestorov (na základe konkrétnych 

skúsenosti z rekonštrukcie priestorov mš – uviedla starostka). Poslanec Ščepita navrhol, aby sa dal 

vypracovať takýchto návrh projektu. Reagoval nato poslanec Legath, ktorý sa vyjadril: nejde 

o projekt, ide o to, či sa to bude realizovať aj v krátkom čase? Pokračoval je to tak havarijné, alebo je 

to tak havarijné, ako už 10 rokov? Tu sa starostka vyjadrila a opäť pripomenula potrebu stravovania 

pre starnúcu časť populácie našej obce. Kde prostredníctvom rekonštrukcie by sme tú 10-tku ľudí 

vedeli rozšíriť kapacitu stravníkov.  

Tu poslanec Legath povedal citujem: „Všeobecne, viete, aj vy ste sa s tým stretli len do škôlky tlačíme 

peniaze a nič po dedine sa nerobí.“ Či neskúsime, ja keď si uvedomujem – povedal poslanec Legath, 

a pokračoval, nie je to zlé, nechcel to bagatelizovať a samozrejme, ten istý problém v tamtej časti 

budovy je aj tam, tým istým zlým systémom je postavená. Ale či neskúsime investovať skôr do 

niečoho iného.  – starostka reagovala a do niečoho iného.. dobre, je potrebné robiť fasádu, 

energetická úspora budovy – zateplenie, ... v tom stúpila do diskusie poslankyňa Síkorová, ktorá 

povedala, že stále sme len na škôlke. Starostka hneď reagovala, ale je to verejná budova. Poslanec 



Legath pokračoval, robme niečo, čo sa ľudí dotkne.  Poslankyňa Síkorová povedala, že to sa týka iba 

určitej časti ľudí. Starostka nato, reagovala, že je to majetok obce a bolo mi nie múdre robiť niečo 

zvonku, ak máme problém v budove. Poslanec Legath povedal, že to s tým nesúvisí. Starostka 

reagovala, že súvisí. Poslanec Legath pokračoval a povedal, že obvodové steny sa nebudú meniť a ani 

okná. Starostka k oknám sa nechcela vyjadriť (nakoľko sú nebezpečné  z pohľadu údržby, lebo sú 

pevné a musia sa z ťažko dostupných miesť umývať, čo je pre zamestnanca – školníčku, upratovačku, 

veľmi riziková práca.) Nehovoriac o tom, že sú z rôznych materiálov a dvoch rôznych farieb. 

Starostka, opäť pripomenula, že chce dať vypracovať projekt. Do toho vstúpil poslanec Legath, ktorý 

povedal, osobne súhlasím, ale keď bude havarijný stav a nedá sa pokračovať. Skúsme priekopy, iným 

smerom sa pustiť. Pokiaľ si myslíte, že bude dosť peňazí na všetko ale nepovažujem to osobne ja 

a stretol som sa s niekoľko desiatky názorov, že len do škôlky sa investuje. Starostka povedala, že je 

to citlivá téma. Poslanec Legath povedal, že by sa vyhol tejto citlivej téme, pokiaľ je to len trošku 

možné.  

Starostka skonštatovala, že rekonštrukcia časti budovy mš skvalitnilo život deťom (tam by sa mali 

vyjadriť rodičia), personálu. Prostredie je hygienickejšie.  A z toho vychádzam, že kuchyňa je 

základom pre prevádzku a mala by mať vytvorené lepšie podmienky a ďalší neprehliadnuteľný dôvod 

navýšenie počtu stravníkov z dôvodu dodávania stravy seniorom. 

Pán Legath opäť reagoval, že súhlasí, no presadzoval názory obyvateľov a tým oprava podlahy 

v škôlke nič neprinesie obyvateľom, ktorí majú iný problém. Starostka opäť zdôraznila, že 

vypracovaním projektu sa nejde hneď robiť rekonštrukcia, ale keď budeme vedieť, že táto 

rekonštrukcia aj v zmysle hygieny aj so všetkým (navýšenie kapacity) – prerušil poslanec Legath 

starostku slovami: súhlasím. Starostka pokračovala: že majme projekt, ktorý nebude niekde 

zastrčený, ale prišli by výzvy a ho máme pripravený. Vieme konkrétne čo  máme, čo ideme robiť a čo 

to bude stáť. Teraz je ťažko niečo plánovať, keď mám iba odhad 550-600 eur, cca. Čo je to suma 

s cca? Tu je potreba konkrétneho rozpočtu, kde vidím, čo koľko bude stáť. Poslanec Legath reagoval, 

že projekt sa dá urobiť... starostka reagovala, no nie zo dňa na deň, kde jej tvrdenie potvrdil 

a pokračoval, že keď si starostka myslí, že je jej ambíciou v tomto volebnom období to urobiť, tak 

poďme do toho. Pokiaľ nie, ja v tom nevidím žiadne dôvody to robiť. Lebo „a priori“ , keď prejdú zase 

voľby a budeme prerábať projekty, ako raz už stalo, lebo na tamtu rekonštrukciu projekt bol 

a zbytočný na koniec. Starostka uviedla, že bol. Poslanec Legath uviedol, že sa rozumieme, že by toto 

nestalo s projektom o ktorom sa v tomto bode celý čas zaoberáme. Opakovane uviedol, že pokiaľ 

máme ambíciu toto volebné obdobie to urobiť  ja som proti, ale dajme to urobiť. Ak nemáme 

ambíciu, len do istoty projekt urobiť , nedáme to urobiť. Starostka uviedla, že budovu je potrebné 

dokončiť z pohľadu rekonštrukcie.  

Poslanec Ščepita položil otázku, že keď bol projekt vyhotovený (v predchádzajúcom období) prečo sa 

nezrealizoval? Odpovedal poslanec Legath, slovami, že bol vypracovaný tesne pred voľbami a nevyšlo 

to. Poslanec Legath ďalej to nekomentoval. Poslanec Ščepita ďalej konštatoval, prečo sa taká hlúposť 

robila tesne pred voľbami. Poslanec Legath uviedol, že treba sa pýtať toho kto to dal robiť, 

pokračoval slovami, bolo tak ako teraz a padla veta: Dajme vypracovať projekt. A preto sa nechcem 

pokračovať poslanec Legath, dvakrát stretnúť s takouto situáciou.  Poslanec Šcepita uviedol, že teraz 

sa nerozprávame tesne pred voľbami. Poslanec Legath zopakoval otázku, či je ambíciou v tomto 

volebnom období to realizovať? Pokiaľ nie, tak som proti. A pokiaľ je, tiež som proti, lebo si myslím, 

že momentálne je treba investovať do iných aktivít obce. Otázka poslanca Ščepitu: napríklad? 

Odpoveď poslanca Legátha: priekopy, ktoré sú ďalším bodom. Poslanec Ščepita zareagoval: veď budú 

aj priekopy a do toho vstúpila poslankyňa Síkorová, ktorá uviedla: za čo? Poslanec Legath sa opýtal: 

Bude dostatok finančných prostriedkov na všetky tieto aktivity? Starostka reagovala, že škôlka by sa 



mohla robiť v druhom prípadne treťom roku volebného obdobia. Starostka sa vrátila k téme 

vypracovaného projektu na rekonštrukciu mš ešte predchádzajúcim vedením obce Obišovce  

a uviedla, že bol nepoužiteľný k problému, ktorý táto budova reálne má, nakoľko sa tam riešilo iba 

vybudovanie nových priečok bez výmeny podložia. Opäť poslanec Legath zdôraznil, že nechce 

považovať predchádzajúci projekt za lepší, len zopakoval, že aby nedošlo k tomu, že projekt 

schválime, náhodou sa stane, že bude iná pani starostka a sa s ním nestotožní a vyjde to nazmar. 

Starostka uviedla, že projekt sa dá urobiť taký, čo trápi túto budovu. Poslanec Legath oponoval, že je 

to uhol pohľadu. Starostka uviedla, že sa nebavíme o uhle pohľadu, ale o technickom stave budovy. 

Poslanec Legath uviedol, že nespochybňuje to, čo ta budova bude potrebovať a je potrebná 

investícia, len či je to tak akútne nutné, lebo momentálne vnímam pohľad ľudí nato, že len tu 

(budova mš)  sa tlačia peniaze. Starosta uviedla, že budovy po 20 rokoch potrebujú a do toho vstúpil 

poslanec Legath a uviedol, že búrať sa majú. Tu ide o to uviedol, že keď urobíme A, či urobíme aj B. 

Poslankyňa Síkorová uviedla, že sú hlasy, že všetky peniaze idú do tejto budovy (mš a ocu), rozpráva 

sa o tom,  že nová škôlka sa dala postaviť za tie peniaze, ktoré sa investovali. Keď sa zase bude 

investovať do toho, ľudia akože, a nato položila otázku: koľko deti chodí do tejto škôlky? Dvadsať, 

v obci nemáme ani dvadsať rodín s deťmi. Tie ostatné rodiny nezaujíma škôlka čo sa tu deje. 

Starostka položila otázku poslankyni Síkorovej, že čo ich zaujíma. Odpovedala: ich zaujíma, to toho 

vstúpil poslanec Legath, ktorý povedal, že každý je sebec a ich zaujíma, len to čo ich trápi. Konkrétne 

bolo ťažko dostať odpoveď od poslancov Síkorová a Legath. Na výzvu poslanca Ščepitu, že nech budú 

konkrétny, potom odpovedal poslanec Legath: priekopy, cesty, iné služby, atď. Opäť poslanec Ščepita 

sa opýtal poslanca Legatha aké iné služby. Poslanec Legath odpovedal: odpad, zriedkavé vývozy 

separovaného zberu, atď. atď.. Poslanec Ščepita konštatoval, že na vývoz separovaného zberu je 

harmonogram. Poslanec Legath, reagoval, že niektoré komodity sú len raz v roku – tetrapaky, 

zmiešané plasty a neviem ešte niečo. Poslanec Ščepita opäť reagoval, že sú uvedené komodity 

v harmonograme vývozu zapracované s tým, že poslankyňa Sviatková konkretizovala periodicitu 

vývozu papiera, tetrapakov a plastov.  Poslanec Legath dôrazne vyzdvihol, že toto je problém čo ľudí, 

našich voličov trápi, to že v škôlke sa prepadla podlaha. Nechcem to zľahčovať pokračoval poslanec 

Legath. Na túto skutočnosť reagovala starostka, ktorá povedala, že vie presne určiť osoby, ktorých to 

trápi a dodala, že tetrapaky pri osobnej návšteve občianky obce bola vznesená požiadavka 

častejšieho vývozu. Bolo to obdobie október, november 2018, v tom čase sa pripomienkujú 

harmonogramy vývozu separovaného zberu odpadu v obci, ktoré sú schvaľované pred ich výtlačou. 

Zo strany starostky na základe niekoľkých podnetov od občanov, bola uvedená skutočnosť zaslaná 

zberovej spoločnosti, ktorá uvedenú žiadosť slovami, že Organizácia zodpovednosti výrobcov ( OZV) 

nám navýšenie zberov seperovaných komodít neodsúhlasí. Starostka pre vysvetlenie uviedla, že 

Recyklačný fond zberovým spoločnostiam uhrádzal separovaný zber. Nakoľko Recyklačný fond 

zanikol o uvedenom rozhoduje OZV. Žiaľ,  obec má záujem o častejší vývoz separovaných komodít, no 

nerozhoduje o tom.  Poslanec Legath iba uviedol, že jemu boli tieto podnety prednesené, nechcel to 

v tomto bode riešiť a neočakával, že starostka bude ihneď odpovedať. Problém rekonštrukcie MŠ je 

citlivým problémom a nie je ho treba teraz akútne riešiť a je treba sa tomu vyhnúť, aspoň je treba sa 

o to pokúsiť, podotkol poslanec Legath. Starostka uviedla, že nechce sa tomu vyhnúť a reči ľudí sú 

neopodstatnené, a práve tým ľuďom sa buď rodia pravnúčatá, alebo ony samy prídu so žiadosťou. 

Starostka uviedla, že má zo zákona povinnosť majetok obce spravovať a chcela by uvedenú 

rekonštrukciu budovy dokončiť a bude to slúžiť všetkým občanom, nie len deťom. Opäť, už po 

niekoľký krát poslanec Legath sa vyjadril, že nechcel dehonestovať túto aktivitu, len či je nutné 

v tomto volebnom období sa tomu presne venovať. Pokračoval poslanec Legath, že každý sa ho pýta, 

že prečo máme taký problém s internetom aký máme. Starostka sa konkrétne opýtala, s akým 

internetom. Poslanec Legath odpovedal, že tu nemáme možnosť mať internet normálny. Starostka 



odpovedala, že nemôže za to, v akej lokalite je umiestnená obec a obopínajú nás lesy. Čiže signál 

internetu je slabý a prerušovaný. Poslanec Legath nato reagoval,  že internet po dráte, prečo nie je. 

Lebo jemu niekto povedal, nepozná jeho odbornú úroveň, prečo obec nevstúpi do lepšieho zriadenia 

internetu. Zdôraznil, že to trápi ľudí, nie konkrétne jeho osobne. Starostka upozornila, že v obci 

prebieha výmena telefónnych stĺpov, zo strany spoločnosti Slovak Telekom má byť robená 

rekonštrukcia siete telefónnych liniek. Ďalej starostka oboznámila poslancov so skutočnosťou, že 

spoločnosť Antik, má záujem o zriadenie internetu v obci Obišovce prostredníctvom projektu 

zoskúpenia viacerých obcí (Kostoľany n/H, DpH, Trebejov, Obišovce) a v spolupráci so spoločnosťou 

VSD. V poslancovi Legathovi uvedená odpoveď starostky vyvolala opäť fakt, že argumentoval, že toto 

sú problémy ľudí, a nie rekonštrukcia budovy mš a ocu, a že tých ľudí už s informáciou o rekonštrukcii 

budovy mš a ocu nechce „vytáčať“.  Poslanec Legath sa vyjadril, že vzhľadom aj na budúcnosť 

starostky nemá sa rekonštruovať budova mš a ocu. Starostka na to uviedla, že budova sa ešte neje 

rekonštruovať, ale je tu v predložený návrh na vypracovanie projektu na rekonštrukciu kuchyne 

v budove mš a ocu.  Poslanec Legath opäť zdôraznil, iba ak to už bude bezoodkladne. Poslankyňa 

Sviatková položila otázku koľko by stálo vypracovanie projektu na rekonštrukciu. Starostka 

odpovedala, že v rozpätí 1200-1500 eur.  

Tento bod rokovania sa uberal každým možným smerom, len nie konštruktívne k podstate. Poslanec 

Ščepita skonštatoval, že aj na mimo témy, ktoré sa týkajú bodu rokovania, dostal od starostky obce 

poslanec Legath odpoveď a teda ak ľudí trápia niektoré neodpovedané otázky, tak im môže tlmočiť 

odpoveď na otázky. Poslanec Legath konštatoval, že áno, ale ak mu ľudia položia otázky, že sa ide 

zase rekonštruovať škôlky, čo im má odpovedať. Poslanec Ščepita mu nato odpovedal, že ide sa dať 

vypracovať projekt, budova sa ešte nejde rekonštruovať. Poslanci Síkorová a Legath reagovali, že keď 

sa teda dá vypracovať projekt, tak sa ráta s tým, že sa bude robiť rekonštrukcia. Poslanec Ščepita nato 

reagoval, že v minulosti bol vypracovaný projekt a jeho realizácia nenastala. Poslanec Legath povedal, 

že sa snaží dvakrát neurobiť tú istú chybu. Opäť sa opýtal, či sa bude riešiť rekonštrukcia v tomto 

volebnom období, lebo ak áno je proti. Ďalej hovoril, že on môže byť proti, lebo táto obec má oveľa 

vážnejšie problémy, a povedal, že je to jeho názor.  

Starostka dala hlasovať za uvedený bod rokovania. 

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 32/2019 

e) Návrh na vypracovanie projektu Parkovisko pri novom cintoríne 

Uvedená téma bola prerokovaná v minulom volebnom období a vtedajšie OZ schválilo zámer 

výstavby Parkoviska pri novom cintoríne. Starostka pre novozvolených poslancov bližšie vysvetlila ako 

daná téma vznikla (podnet Arcibiskupského úradu v Košiciach- hromadná preprava – autobusy s 

pútnikmi). K samotnému vypracovaniu projektu nedošlo, uviedla starostka a zároveň vyzvala 

poslancov k diskusii k danému bodu rokovania. Potreby vytvoriť parkovacie miesta, nie je len 

z pohľadu návštevnosti kostola, prípadne organizovaných podujatí Rim-kat. farským úradom (máj-

október), omše, účasť na omšiach veriacimi z Obišoviec a Kysaku, ale aj pre návštevníkov cintorína. 

Zdôvodnila potreby vytvorenia parkoviska, rekonštrukcia oplotenia cintorína, ktoré je už pod vplyvom 

času (rozpad múrikov, oplotenie-údržba polota), vytvorenie dvoch vstupov do cintorína. Po 

vypracovaní projektu osloviť ABU v Košiciach s prispením na vybudovanie parkoviska. 

V tomto čase sa o slovo prihlásil poslanec Legath, ktorý pripomenul starostke komunikáciu ohľadom 

tzv. spevnenej plochy pri vchode do MŠ, kde je trávnatý pás a po zime a stápaní sa snehu, prípadne 

dažďoch je tam blato a rodičia, ktorí vozia deti do školy nemajú komfortné parkovanie. Poslanec 

Legath uznal, že sa to netýka bodu rokovania, ale navrhol, aby sa celý ten trávnatý pás prerobil a tak 



zároveň by vznikol bezproblémový pás aj pre trhové miesta v čase odpustovej slávnosti. Jedná sa 

o úsek od zákruty z Putnoka až po koniec parcely obce Obišovce, kde je mš a ocu.  

Starostka obce dala hlasovať za bod rokovania Návrh na vypracovanie projektu Parkovisko pri novom 

cintoríne. 

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 33/2019 

f) Predloženie návrhu na vysprávky miestnych komunikácii tryskovou metódou 

Starostka oboznámila poslancov s ponukou na realizáciu vysprávok miestnych komunikácii tryskovou 

metódou. Starostka uviedla, že v obci sú úseky miestnych komunikácii, ktoré by sa touto metódou na 

čas ešte dali zachrániť, a nedochádzalo by k zhoršovaniu stavu daných úsekov, ktoré sú už naštrbené. 

Hlavne miesta po plynofikácií, ktoré sadajú a asfalt praská. Poslanec Legath reagoval, že je to 

nestálosť, drolivosť, v letných mesiacoch sa to lepí na kolesá áut. Poslanec Beniš uviedol, že diery je 

potrebné vyplátať klasickým spôsobom s asfaltom. Na trhu je veľa firiem, ktoré lokálne opravujú 

diery teplou asfaltovou zmesou. OZ sa zhodlo na oprave klasickou technológiou a to teplou 

asfaltovou zmesou. 

Starostka obce  dala hlasovať za uvedený bod rokovania 

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 34/2019 

 

g) Návrh na rekonštrukciu priekopy -  ulica pri vlakovej zastávke, 

             - časti priekopy vjazd na ulicu za Svinkou, súpisné číslo 163 

             - časť priekopy pri nehnuteľnostiach súpisné číslo 150-152 

 

Návrh na rekonštrukciu priekopy -  ulica pri vlakovej zastávke 

Starostka opísala, že priekopa na ulici pri vlakovej zastávke je v havarijnom stave a je zástancom 

otvorenej priekopy – hlavne na dažďové vody a pri zimnej údržbe a stápaní sa snehu  je to miesto na 

zvod tejto nadbytočnej vody. Poslanec Legath, uviedol, že sa začnú stavebné práce na pozemkoch 

KNC č. 67 a 69 a či je akútny stav rekonštruovať uvedený rigol. Je potrebné vyčkať a bude možno 

menej treba rekonštruovať. Prípadne urobiť po parcely KNC 67 a 69. Poslanci konštatovali, že 

otvorené rigoly sú finančné náročné. S uvedenou rekonštrukciou priekopy súvisí aj riešenie vstupov - 

mostíkov k nehnuteľnostiam. Poslanec Legath doplnil, že tam koliduje plynovod a telekomunikačný 

kábel. Na základe uvedeného, brať do úvahy spád priekopy bolo by najvýhodnejšie osadiť rúru 

a prekryť danú priekopu. Pokiaľ by bol vyspádovaný celý Putnok do tejto priekopy potom musí byť 

väčší priemer rúry. Cesta-miestna komunikácia je vyspádovaná ku trati. Odporúčanie poslanca 

Legatha – prekrytie celej priekopy.  Poradným hlasom sa pripojila zapisovateľka pani Zariková, ktorá 

sa domnieva, že priekopa z Putnoka je zvedená do priekopy okolo vlakovej stanice. Keď je celý 

Putnok spustený do danej priekopy,  musí ostať priekopa otvorená, aby nápor vody bol zvládnutý, 

lebo 300-ka rúra nemôže byť umiestnená do pôvodnej priekopy popri ceste pri vlakovej stanici- 

technické možnosti to nedovolia. Starostka dala hlasovať za uvedený bod rokovania 

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 35/2019  

 Návrh na rekonštrukciu priekopy  -  časti priekopy vjazd na ulicu za Svinkou, súpisné číslo 163 

Priekopa pri nehnuteľnosti s. č. 163 pri kolíznej situácii spadlo do uvedenej priekopy auto. Návrh 

starostky je oprava priekopy – otvorenej s prekrytím, aby pri cúvaní tam nedošlo opäť k nacúvaniu 



auta do priekopy a aby to vyzeralo ako celok k už jestvujúcej priekope. Poslanec Legath upozornil, že 

otvorená priekopa s prekrytím liatinovej rošty je ďaleko finančné náročná rekonštrukcia a zároveň, že 

tam nie je spád a do toho roštu nestečie nič. Ďalej poslankyňa Síkorová uviedla, že je tam čudne 

spravený prepad (skruž-čistiaca šachta), je to vyššie. Pri uvedenej šachte je stĺp, pre ktorý nie je veľa 

možnosti. Poslanec Legath uviedol, že to bolo robené kvôli odvodneniu návalu dažďových vôd z lesa 

v danej lokalite – lístie, blato. Poslanec Legath pokračoval, že práve taká šachta nemusí byť, ale 

nejaká musí byť, lebo pri nehnuteľnosti pani Sviatkovej uhlopriečkou 30 stupňovým uhlom vedie do 

rieky rúra, ktorá má menší priemer. Poslanec Legath zastáva názor, že má byť zakrytá 

a doasfaltovaním sa rozšíri cestné teleso. Otvorená priekopa je finančne náročnejšia. Starostka 

uviedla, že mala cenovú ponuku z novembra 2018, kde je cena bez DPH 4.640 eur. Pri prekrytí 

starostka uviedla, že si nevie predstaviť napojenie k jestvujúcej priekopy. Poslankyňa Síkorová 

uviedla, že priekopa je popri múriku nehnuteľnosti. Do betónoveho lôžka s prekrytím 

a doasfaltovaním. Po hlasovaní k danému bodu rokovania bolo prijaté Uznesenie. 

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 35/2019  

 Návrh na rekonštrukciu priekopy -  časť priekopy pri nehnuteľnostiach súpisné číslo 150-152 

Ešte v predošlom bode rokovania sa diskutovalo o spáde priekopy na vrchnej ulici t. j. súp. čísla 150-

152. Nehnuteľnosť p. Kopčova a Ludrovský je spád do priekopy za múrom. Nehnuteľnosť p. 

Ivaneckého, Vaška, Beniš a Zeisel je spádovaná k nehnuteľnosti p. Pastorovej. Od nehnuteľnosti p. 

Gálika, Kolcúna, Henkeľa je spádovaná priekopa k nehnuteľnosti p. Pastorovej. Zber tejto vody je 

zvedený cez nehnuteľnosť p. Rácza. Na základe uvedeného OZ súhlasí s prekrytím priekopy uložením 

rúr do lôžka štrkodrvy  a jej prekrytím. Túto rekonštrukciu schválilo OZ s uložením rúry do lôžka zo 

štrkodrvy a jej následným prekrytím.  

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 35/2019 

h) Návrh na určenie zodpovednej osoby v priestoroch Kultúrneho domu časti  posilňovňa 

Starostka informovala OZ o tom, že mládež si priestory posilňovne v budove kultúrneho domu 

vypratala za pomoci poslanca Legatha, ktorý v deň vypratávania poskytol auto za účelom vývozu 

nepotrebných vecí z priestorov posilňovne. Starý drevený obklad zo stien bol odstránený a následne 

tam natiahli sieťku, lepidlo a omietku. Daduľák Peter ml. urobil elektroinštaláciu osvetlenia 

a vypínačov. Obec uhradila náklady spojené s materiálom. Práce vykonali dobrovoľne chlapci. Bola 

zakúpená hrazda. Celý priestor je vymaľovaný. V priestore už dávno určenom zriadil toaletu pán 

Martin Lipták st., ktorý práce vykonal ako sponzorský dar. Materiál – wc a vodovodný inštalačný 

materiál bol nakúpený z prostriedkov obce Obišovce. Starostka zároveň prečítala Návrh určenia 

zodpovednej osoby, kde po dohode a súhlase s navrhovaným predniesla pána Dávida Jurka. Kľúče 

budú dané osobám: potraviny FRESH, p. Dávid Jurko, Peter Daduľák.  

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 36/2019 

 i) Rekonštrukcia ihriska v centre obce, osvetlenie   

Starostka udelila slovo poslankyni Síkorovej, aby viedla rokovanie na tému rekonštrukcia ihriska 

v centre obce, osvetlenie. Poslankyňa uviedla, že na základe výzvy, chcela aby obec požiadala 

o finančné prostriedky na vybudovanie multifunkčného ihriska. Keďže uvedené výzvy majú 

podmienky, jednou z nich je rozmer ihriska,  čo predstavuje 39 m x 18m.  Poslankyňa predniesla 

potrebu vyhotovenia nového oplotenia na jestvujúcom ihrisku, lebo je to nebezpečné, ak dieťa 

vybehne za loptou priamo k ceste. Oplotenia s bránkou, rozšíriť lavičku. Nevieme si predstaviť 

najlepšie pletivo. Poslanec Legath predniesol obyčajné pozinkované pletivo. Vyššie ako na 2 metre. 



Stĺpy sú, len je potrebné ich doplniť. Nie je dôležité, aby to bolo najdrahšie, ale aby to splnilo účel, 

bolo bezpečné vzhľadom na lokalitu. Každé pletivo je na určité obdobie, uviedol poslanec Legath, nič 

nie je večné.  Starostka navrhla horolezecké lanká – kovové, ktoré sú pozinkované, ale sú podstatne 

drahšie. Je potrebné dostatočne množstvo šponovacieho drátu, stĺpov.  Starostka sa opýtala, či to 

bude vyhotovené v rámci vlastných ľudí, čiže brigádnicky. Áno, poslankyňa verí, že to budeme robiť 

s vlastnými ľuďmi – brigáda. Obec zakúpi materiál: pletivo, stĺpy, bránky. Poslankyňa Síkorová 

navrhovala, či sa nedá asfalt vymeniť za niečo rozumnejšie, mäkšie. Dať by sa dalo, avšak nie za 

rozumnú cenu-ako uviedol poslanec Legath. Akýkoľvek iný materiál nepruží, a teda pri loptových 

hrách je to obmedzujúce pri hre. Nakoľko je v strede diera, musel by sa robiť nový podklad. Viedla sa 

diskusia o tom, či veľmi vadí diera, ktorá je uprostred ihriska. V čase, keď prší stojí tam mláka a je 

prekážkou pri hre. Padol návrh, aby si deti zobrali metlu a tu vodu vyzametali. Starostka prečítala 

parametre pre vyhotovenia správneho podložia pre multifunkčné ihrisko. Poslanec Legath uviedol, že 

existujúce ihrisko je potrebné iba oplotiť a urobiť svetlo. Viedla sa diskusia o tom, že asfalt nie je až 

taký nebezpečný ako protišmykové koberce, z ktorých si pri páde človek vyrobí spáleniny na tele. Pri 

výmene povrchu si loptové hry už deti nezahrajú. Pružný nápad je jedine iba pri ploche s asfaltom. 

Záverom sa OZ uznieslo na oplotení, zavedení bráničiek, nových lavičiek, vytvorení stĺpov na 

upevnenie siete pre volejbal. Poslankyňa Síkorová zorganizuje brigádu za účelom vytvorenia 

oplotenia. Oslovený bol poslanec Ščepita, ktorý má zabezpečiť osvetlenie na vysunutom ramene zo 

stĺpa pri nehnuteľnosti pána Gregu. Ak by takto vytvorené osvetlenie bolo nepostačujúce, potom sa 

musí zriadiť stĺp v rámci oplotenia, na ktorý sa osadí osvetlenie. Poslankyňa Síkorová vyzvala 

poslancov na určenie termínu na realizáciu, aby to bolo čo najskôr. Na otázku, kedy bude urobené 

osvetlenie odpovedal pán Ščepita, že keď bude urobené oplotenie svetlo tam bude svietiť. 

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 37/2019 

j) Nákup umývačky riadu do kultúrneho domu 

Na návrh Únie žien a poslankyne Síkorovej bolo navrhnuté, aby bola zakúpená umývačka riadu pre 

domácnosť. OZ uvedený zámer schválilo s tým, že nákupná cena umývačky má byť do sumy 400 eur. 

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 38/2019 

k) Ozvučenie kultúrneho domu 

Starostka obce poskytla cenovú ponuku po dopyte poslankyni Sikorovej na ozvučenie sály kultúrneho 

domu, ktorá bola vyhotovená pánom  Nálepom. Poslankyňa Síkorová sa o ozvučenie zaujímala 

a priniesla na rokovanie OZ ďalšie tri ponuky: ďalšia ponuka od pána Nálepu, Showmedia, Muziker, 

ktoré riešili ozvučenie sály kultúrneho domu. Podľa jej názoru bola technicky najlepšia ponuka 

spoločnosti Muziker. Zdôvodnila to aj  odborným prístupom dotyčného zástupcu spoločnosti 

Muziker, ktorý jej danú problematiku najlepšie vysvetlil. Odborne sa radila aj s občanom pánom R. 

Kučerom, ktorá jej tiež niektoré parametre vysvetlil, potvrdil, alebo vyvrátil. Jednalo sa o aktívne 

a pasívne reproduktory. Sú najlepšie aktívne. Skladba uvedenej zostavy: pevný mikrofón 2x, 

bezdrátový mikrofón 1x, mixsážný pult, reproduktor aktívny 2x, zborový mikrofón 2x. Záverom 

konštatovala, že najlepšie ponuka je od spoločnosti Muziker. Cena ponuky je 2206,97 eur. Poslanec 

Ščepita,  namietal, že nemal priestor pre naštudovanie uvedených ponúk a nebude hodnotiť podľa 

ceny. Poslankyňa Sviatková, navrhovala presunúť rokovanie o ozvučení, nevedela zaujať stanovisko 

k uvedeným ponukám.  Starostka dala hlasovať, či bude predmetom výber z týchto navrhovaných 4 

ponúk. Hlasovaním bolo rozhodnuté, že v rámci tohto bodu rokovania sa bude hlasovať za výber 

ponuky pre ozvučenie sály kultúrneho domu. OZ záverom schválilo realizáciu ozvučenia spoločnosťou 

Muziker. 



- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 39/2019 

l) Návrh na zámer o odkúpenie parcely KNC č. 348 

Parcela obce KNC 349/1 je so sťaženým vstupom. Pri navrhovanom zámere realizácie, napr. výstavby 

ihriska na parcele KNC 349/1 bola by vhodná parcela KNC č. 348, ako zabezpečenie vstupu na parcelu 

obce KNC 349/1 so zabezpečením parkovacích miest v súvislosti s akoukoľvek  stavbou pre verejnosť. 

Starostka navrhla poslancom majiteľku osloviť listom so zámerom obce o odkúpenie parcely KNC č. 

348. Poslanci obce žiadali ešte o bližšie informácie o výmere daných pozemkov KNC 348 a 349/1. 

Poslanci na základe údajov z katastrálnej mapy navrhovali poslankyni p. Síkorovej, aby oslovila 

majiteľa pozemku KNC 379. Dôvodom oslovenia je momentálne využitie pozemkov, pozemok KNC 

379 je využívaný a parcela KNC 348 nie je aktívne využívaná.  OZ sa zhodlo na oslovení majiteľky 

parcely KNC 348 v k. ú. Obišovce.  

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 40/2019 

6. Dotazy a dopyty občanov, majiteľov nehnuteľnosti v k. ú. Obišovce fyzických a právnických osôb: 

-  a) žiadosť o odkúpenie obecného pozemku KNC č. 509 

Starostka obce prečítala žiadosť o odkúpenie parcely obce KNC č. 509 v rekreačnej časti Obišovce pod 

Zámčiskom. Dôvodom kúpy je vlastníctvo vedľajšej parcely. Vstup na parcelu žiadateľa je cez parcelu 

obce Obišovce. Starostka oboznámila poslancov s parcelami (žiadateľa a obce) na katastrálnej mape, 

aby mali vedomosť, kde sa parcela nachádza. V uvedenej lokalite sú pozemky, ktoré sú spoločnou 

nehnuteľnosťou. Prístupové cesty v danej lokalite nie sú, nakoľko sú nevysporiadané vlastnícke 

pomery. Žiadateľ má záujem o kúpu pozemku aj z dôvodu zriadená NN prípojky, prípadne zriadenie 

vecného bremena pre realizáciu NN prípojky. Poslanci v diskusii rozhodli, že daná parcela nie je 

predmetom predaja. A v zmysle zákona o majetku obce iba predaj verejnou súťažou.  A prečo 

žiadateľ zriadzuje NN prípojku na cudzom pozemku – obce. OZ nesúhlasí s predajom parcely KNC 509. 

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 41/2019 

7. Rôzne - návrh na prijatie Memoranda pro rodinnej samosprávy 

 

Starostka vysvetlila a prečítala obsah  návrhu  Memoranda prorodinnej samosprávy – návrh bol 

predložený na stretnutí starostov obcí v rámci Mikroregiónu Ružín predsedom MR – Mgr. Antonom 

Medvecom.  Obec by prijatím tohto Memoranda patrila do skupiny obcí, ktoré tiež prijali uvedené 

Memorandum. Obsah: Rodina bola, je a bude základnou bunkou spoločnosti, prorodinná samospráva 

bude podporovať rodinu vo svojej obci a meste... Poslanci skonštatovali, že obec Obišovce ako 

samospráva sa správa prorodinne (udržateľnosť prevádzky materskej školy, pri narodení dieťaťa 

príspevok v hodnote 30 eur, akcie dňa detí, deň matiek) a teda súhlasí s prijatím Memoranda 

prorodinnej samosprávy 

- Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenia č. 42/2019 

8. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva  

Poslankyňa Sviatková položila otázku, ako  sme na tom  s sms správami prostredníctvom web stránky 

obce. Starostka obce odpovedala, že v týchto dňoch riešila technické veci s pani Černajovou. 

V najbližších dňoch bude sa starostka snažiť o naplnenie novej šablóny web stránky. Záleží aj 

starostke na tom, aby to už fungovalo. 

Poslanec Legath sa vrátil k téme - spevnenie trávnatej plochy pri novom vchode do materskej školy 

a pozdĺž parcely obce, kde je materská škola a obecný úrad. Uvedené miesto je vyhradené aj ako 



trhové miesto počas celého roka a odpustovej slávnosti. Poslanec Legath navrhuje spevnenie plochy 

a pokryť to asfaltom. Uvedenú tému spomenul v bode rokovania 5 písm. e). S návrhom súhlasili všetci 

poslanci.  

Ďalšou témou poslanca Legatha bola otázka, prípadne dopyt (pri čítaní kontrole uznesení- nechcel 

predniesť uvedenú otázku) či pre staršiu mládež nebudeme  organizovať žiadnu akciu. Starostka 

povedala, že uvedené aktivity sú uzavreté a je schválená akcia – stavanie Mája. Poslankyňa Síkorová 

hovorila, že nemáme to vyriešené. Následne poslankyňa Síkorová sa dopytovala, ako môže 

zabezpečiť stretnutie Kultúrnej komisie. Starostka jej odpovedala, že v zmysle Rokovacieho poriadku 

a Štatútu obce je ako predsedníčka komisie oprávnená zvolať komisiu. Priestory bude mať 

poskytnuté aj v zasadačke obecného úradu, knižnice, sála kultúrneho domu. Stretnutie chce vyvolať 

za účelom organizačného – technického zabezpečenia kultúrno – spoločenských akcií. Predstavou 

mladých je varenie guľáša, hudba. Takáto iniciatíva môže byť aj na ihrisku.  

Poslankyňa Síkorová navrhuje kúpu banketových stolov. Za zlého počasia by boli vhodné na 

umiestnenie na chodbe, prípadne akcie Dňa matiek, kde je sála ako hľadisko, takýto stôl postačí pre 

občerstvenie. Cena jedného stola je cca 60 eur + návlek 15 eur. Starostka konštatovala, že môžu sa 

zakúpiť takéto stoly. Sú skladné a použiteľné aj na súkromné akcie pri prenájme sály kultúrneho 

domu. 

Starostka informovala poslancov OZ o akcii Hradných slávnosti dňa 2.6.2019 v spolupráci s Maticou 

Slovenska a okolitých obcí Kysak, Ličartovce, Drienov a Obišovce. Poslanec Legath sa opýtal, či nie je 

na pláne akcia Deň detí. 

9. Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na rokovaní a ukončila rokovanie OZ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


