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Z Á P I S N I C A  

 
 

Prítomní:       podľa PL 
Overovateľ:  pp . 
 p. Tomáš Beniš 
                     p. Jozef Legath 
 
Pani  Maria  Baboľová privítala prítomných poslancov na zasadnutí  a viedla rokovanie 
obecného zastupiteľstva.  
 
Bod 1. Otvorenie zasadnutia OZ: 
a) určenie zapisovateľa starostkou obce: určenou zapisovateľkou bola pani Ľudmila Zariková 
b) určenými overovateľmi starostkou obce: p. Legath a p. Beniš 
-starostka konštatovala, že je 100% účasť a teda je OZ uznášaniaschopné 
c) starostkou obce bol prednesený návrh rokovania a zároveň dané hlasovanie za navrhovaný   
program rokovania: 
1. Otvorenie 
    a) Určenie zapisovateľa 
   b) Určenie overovateľov zápisnice 
   c) Schválenie programu rokovania 
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

   a) Uznesenia – trvalé úlohy 
    b) Uznesenia – úlohy v plnení 
   c) Uznesenia – splnené úlohy 
3. Rokovanie o vytvorení komisií obecného zastupiteľstva  
   a)komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov – 
presunutý bod rokovania zo dňa 20.12.2018    

4. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 
   a)predložený materiál s pozvánkou, zakotvený a schválený postup rokovania orgánu obce-
obecného zastupiteľstva 
5. Štatút obce Obišovce 
   a) predložený materiál s pozvánkou na rokovanie, zmeny a doplnky v zmysle legislatívnych 
úprav 
6. Prerokovanie činnosti obecného úradu Obišovce  
    a) zvýšenie sadzby vložného z 1,34 € na 2,0 € na 1 obyvateľa obce/rok pre chod 
a zabezpečenie činnosti  Spoločného obecného úradu so sídlom v Beniakovciach  
    b) návrh kultúrno – spoločenských podujatí obce Obišovce v spolupráci s Úniou žien na 
rok 2019 
7. Rôzne 
   a) Informácia o zimnej údržbe v obci  
8. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
9. Záver 
 
- starostka obce dala hlasovať za bod rokovania č. 1. Hlasovanie bolo jednohlasné  a následne 
bolo prijaté Uznesenie č. 18/2019 
Starostka obce prešla k bodu rokovania č. 2 : Kontrola plnenia uznesení obecného 
zastupiteľstva, kde predniesla nasledovné uznesenia v tomto poradí: 

a) Uznesenia- trvalé úlohy 

    Č. 205/2018   
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Trvá: Uznesenie: Č. 176/2017 – Prerokovanie žiadosti Terézie 
Gyenesovej, bytom Obišovce 1- úloha trvá.  

b) Uznesenia- úlohy v plnení 

  

Č.209/2018 Návrh na zmenu bodu v štatúte  obce Obišovce, §19, ods.7, na 
text „ Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva 
a vedie predseda komisie“ – úloha trvá 

c) Uznesenia – splnené úlohy 

 
Č.11/2018 Otvorenie zasadnutia 

  a) schválenie programu rokovania 
  b) určenie overovateľov zápisnice 
  c) určenie  zapisovateľa 
       Bez pripomienok 

Č. 12/2018 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva- bez 
pripomienok 

Č. 13/2018 Rokovanie   o vytvorení komisií obecného zastupiteľstva 
a) komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 

verejných funkcionárov -  bod  rokovania  presunutý na ďalšie 
rokovanie  na 23.1.2018 

b) komisia pre kultúru a šport – bez pripomienok 
c) predložené návrhy poslancov na vytvorenie ďalších  komisií – 

bez pripomienok 
 

 
Č. 14/2018  Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 

a) žiadosť RKFRPM Obišovce- realizácia prístupovej cesty k farskému úradu – OZ 
nesúhlasí 

b) žiadosť o finančný príspevok na realizáciu denného tábora RKFRPM – bez 
pripomienok 

c)   žiadosť o kúpu nehnuteľnosti KNC č. 349/4 - nesúhlasí 
d)  žiadosti občanov o informovaní s obsahom hlásenia v miestnom rozhlase 

prostredníctvom emailovej správy,      prípadne SMS správy občanovi – na 
základe uvedeného predložená cenová kalkulácia na prepracovanie obecnej 
webstránky za účelom vytvorenia newsletra a sms služby -  bez pripomienok 

  
Č. 15/2018  Rozpočet obce – rokovanie o návrhu rozpočtu na roky 2019,2020,2021-     

schválenie 

                        V členení podľa §10 ods.3 zák.č. 583/2004 Z. z.  
a) Návrh rozpočtu obce Obišovce na roky 2019, 2020, 2021 – bez pripomienok 

      b)     stanovisko HK obce Obišovce k predloženému návrhu rozpočtu 
obce         Obišovce  na roky   2019,2020,2021 – bez pripomienok 

 

Č. 16/2018  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce na 
I.polrok             2019 – bez pripomienok 
 

Č. 17/2018 . Rôzne 
a) Informácia o možnosti čerpania úverov prostredníctvom Slovenskej 

sporiteľne –       informácia – bez  pripomienok 

b) Projekt využitia kultúrnej pamiatky Obišovský hrad – informácia 
o zámere – bez pripomienok 
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Bod rokovania: 
3. Rokovanie o vytvorení komisií obecného zastupiteľstva  
   a)komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov – 
presunutý bod rokovania zo dňa 20.12.2018   - komisia sa bude  skladať zo všetkých 
poslancov a keďže je uvedený bod rokovania presunutý z zasadnutia 20.12.2019, nakoľko 
nebol prítomný rokovania poslanec Legath, ktorý bol navrhovaný za predsedu komisie, 
starostka obce ho vyzvala otázkou či prijíma navrhovaný post predsedu komisie. Oslovený 
poslanec Legath odpovedal, že prijíma post predsedu a súhlasí s funkciou predsedu Komisie 
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov. Zároveň predniesol 
návrh, aby sa uvedená komisia schádzala za účelom výkonu svojej činnosti výlučne vrámci 
rokovania Obecného zastupiteľstva, pri podaní Majetkových priznaní do 31.03.2019. 
Starostka poznamenala, že v minulosti sa uvedená komisia nestretávala mimo rokovania OZ 
a konštatovala, že pokiaľ sa dohodnú na návrh predsedu, môžu rokovať počas rokovania OZ, 
t. j. rokovanie sa preruší (pozastaví sa nahrávanie rokovania, starostka a zapisovateľka 
opustí rokovanie OZ) a komisia môže vykonať svoju činnosť. Uvedené je zároveň súčasťou 
plánu činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných 
funkcionárov. Poslanec Legath uviedol skutočnosť, že ak by sa niekto chcel špeciálne 
schádzať na tento účel, tak potom budú musieť prijať zmenu plánu činnosti. Štandardne sa 
táto komisia schádza za účelom podaných Majetkových priznaní verejných funkcionárov. 
Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie č. 20 /2019 (príloha Zápisnice) 
 

Bod rokovania: 
4. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 
   a)predložený materiál s pozvánkou, zakotvený a schválený postup rokovania orgánu obce-
obecného zastupiteľstva 
Starostka sa opýtala na pripomienky a otázky. Starostka uviedla, že na poslednom školení o 
Rokovania OZ v bode Diskusia nie je prijatý žiaden výstup - Uznesenie. Obecné zastupiteľstvo 
je zbor, ktorý vo svojej činnosti prijíma Uznesenia- výstupy z rokovania. Bod Rôzne a Bod 
dotazy a dopyty poslancov je bodom rokovania, kde môžu byť prijaté Uznesenia ako výstup 
rokovania Obecného zastupiteľstva. 
Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie č. 21 /2019 (príloha Zápisnice) 
 
 
Bod rokovania: 
5. Štatút obce Obišovce 
   a) predložený materiál s pozvánkou na rokovanie, zmeny a doplnky v zmysle legislatívnych 
úprav 
 

Starostka obce uviedla dôvod na zmenu Štatúte obce, nakoľko to bola aj jedna z otázok 
poslana Legatha, že prečo sa mení Štatút obce Obišovce. Starostka odpovedala, že v zmysle 
novely zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, kde niektoré z uvedených bodov už 
neboli v platnosti, prípadne boli pod iným bodom v zákone. Ďalej starostka uviedla, že je 
potrebné upraviť §19 Komisie obecného zastupiteľstva a pokračovala bodom 4 uvedeného § 
19 kde prečítala uvedený bod: „V zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. článok 7 ods. 5. písmeno a): Členom 

tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia 
politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej 
politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň 
troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej 
strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.“ 

Pokračovala bodom 5, kde aj na základe skúsenosti je navrhovaný v tomto znení: „.     V 
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prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie. Uvedené komisie v začiatku daného 
volebného  obdobie, vytvára  Obecné zastupiteľstvo, kde príjme Uznesenie  obecného zastupiteľstva. V danom 
Uznesení OZ sú menovaní zvolení členovia komisie a ich predseda.“ 
Pri príprave návrhu Štatútu obce na podnet Hlavnej kontrolórky obce Obišovce došlo ešte k ďalšej úprave 
v Štatúte obce Obišovce a to v § 21 – Vedúci obecného úradu, je pracovník obce.  Ďalej v § 18 v bode 10. má 

byť toto znenie: „10.   Kontrolór vedie evidenciu a vybavuje sťažnosti.“ A zástupca starostu § 17 
navrhovaný bod 4 sa mení na odrážku. Bod 5 sa prečísluje na bod 4 a bod 6 sa prečísluje na 
bod 5. Starostka obce oslovila poslancov, či má niekto nejaké otázky, prípadne návrhy na 
zmenu Štatútu obce Obišovce. Starostka dala hlasovať na navrhovaný Štatút obce Obišovce, 
ktorý bol jednohlasne schválený. 
Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie č. 22 /2019 (príloha Zápisnice) 
 
Bod rokovania: 
6. Prerokovanie činnosti obecného úradu Obišovce  
    a) zvýšenie sadzby vložného z 1,34 € na 2,0 € na 1 obyvateľa obce/rok pre chod 
a zabezpečenie činnosti  Spoločného obecného úradu so sídlom v Beniakovciach  
Starostka obce z dôvodu 3 novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva začala 
s vysvetľovaním fungovania Obecného úradu Obišovce. Vymenovala ako prvý útvar 
Sekretariátu obecného úradu, ktorý zastrešuje a jeho činnosť vykonáva pani Zariková, 
účtovnú evidenciu vykonáva Mgr. Jendrichovský od roku januára 2019 bude viesť účtovnú 
evidenciu Ing. Anetta Nedbalová.  Po personálnych zmenách a odchodu pani Bc. Vokál, ktorá 
čiastočne tiež vykonávala časť účtovnej evidencie-starostka konštatovala, že zmena je 
nevyhnutná . Pokračovala ďalej a vysvetľovala činnosť preneseného výkonu štátnej správy na 
úseku Stavebnom. Je odborne spôsobilou osobou Mgr. Kraviar, na úseku životného prostredia 
– výrubu stromov,  mzdy a personálne veci na Spoločnom obecnom úrade so sídlom 
Beniakovciach vykonáva pani Džubarová. Od januára 2019 bude túto evidenciu viesť pani 
Rusnáková. V súvislosti so žiadosťou o zvýšenie sadzby vložného starostka obce vysvetľovala 
toky financii na chod činnosti Spoločného obecného úradu so sídlom v Beniakovciach: mzdy, 
odborne spôsobilú osobu na stavebnú činnosť, výruby stromov, vodoprávne konania, 
priestupky, vydávanie Rozhodnutí o odkázanosti sú zo zdrojov štátu (dotácia preneseného 
výkonu štátnej správy), prefakturované správne poplatky, vložné. Za rok 2018 obec Obišovce 
činnosť SOU stála 4300 €. Uvedená čiastka sa hýbe v týchto číslach aj z dôvodu výšky 
správnych poplatkov právnických osôb, ktoré sú vyššie oproti fyzickým osobám (VSD, SEPS, 
RKFRPM). 
Starostka dala hlasovať za  výšku vložného na 2,00 € - OZ jednohlasne schválilo sumu 
vložného na občana/rok. 
Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie č. 23 /2019 (príloha Zápisnice) 
 
 
    b) návrh kultúrno – spoločenských podujatí obce Obišovce v spolupráci s Úniou žien na 
rok 2019 
Na návrh Predsedníčky Únie žien p. Vargovej- starostka prečítala návrh kultúrno 
spoločenských podujatí: 

- Karneval 2.2.2018 

- Ping-pongový turnaj 

- Deň žien 

- Ľudové tradície – Turíce 

- Deň matiek 

- Deň detí  

- Mesiac úcty k starším 

- Návrh starostky : podpora aktivity Gospelové spevy  

- Návrh starostky na návrh Matice Slovenskej Ličartovce – Hradné dni  
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- Vianočný punč  
 
Na návrh poslanca Legatha niečo zorganizovať pre staršie deti. Pridala sa 
poslankyňa Síkorová, ktorá uviedla, že minulý rok plánovala Únia žien pre staršie deti 
– Stavanie mája. Z dôvodov časového nedostatku a zaujať mládež sa uvedená 
plánovaná aktivita neuskutočnila. Rozvinula sa diskusia o personálnom zabezpečení 
akcie pre staršie deti a záverom konštatovala poslankyňa Síkorová, že Únia žien je 
v stave, že nemá kto robiť a je potrebné si veci premyslieť a pripraviť. Poslanec 
Legath navrhol staršie deti – mládež, ktorá chodí do posilňovne. 
Poslanec Legath navrhoval Dni obce (od prvej písomnej zmienky o obci) a navrhoval, 
aby sa uvedená aktivita naplánovala na nasledujúce obdobie. 
Poslankyňa Síkorová dala návrh na Šachový turnaj a zároveň konštatovala, že v obci 
asi nikto už nehrá Šachy. 
Starostka obce dala hlasovať za navrhnuté Kultúrno – spoločenské podujatia a  
na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie č. 24 /2019 (príloha Zápisnice) 

 
Bod rokovania: 
7. Rôzne 

   a) Informácia o zimnej údržbe v obci  
Zo strany starostky obce bola daná otázka smerom k poslancom, či neevidujú podnety 
a žiadosti zo strany občanov k zimnej údržbe v obci. Medzi tým uviedla a opísala starostka 
obce havarijnú situáciu, ktorá sa stala pri výkone zimnej údržby v obci, kde došlo 
k prepichnutiu kolesa ostrým predmetom (železné koleso z fúrika), ktoré nasledne prepichlo aj 
nádrž.  
Poslanec Legath uviedol, že mal nejaké podnety, ale boli irelevantné. Starostka obce uviedla, 
že bol občan osobne na obecnom úrade, kde žiadal o odhŕňanie z osi cesty smerom ku vchodu 
- bráne, t. j. verejné priestranstvo.  
Zároveň starostka upovedomila poslancov, že k nedostupným miestam, obec ochotne doručí 
posypovú soľ a piesok k nehnuteľnostiam, aby si občania zabezpečili bezpečný prejazd.  
Poslanci konštatovali, že obec je v dobrom stave a zimná údržba je vykonávaná. 
 
b) ponuka Vojenského kartografického ústav – mapa, kde na zadnej strane je venovaná 
plocha pre prezentáciu obce 
Poslanec Legath navrhoval ako darček na Dni obce, prípadne darček do domácnosti. Keďže 
to nie je sólo pre obec Obišovce – poslanci nesúhlasia s návrhom mapy – malá reklama obce. 
Prikláňajú sa k variante pohľadnice obce Obišovce.  
K uvedenému bodu rokovania nebolo prijaté Uznesenia. 
 
Bod rokovania: 
8. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
Bez komentára 
 

Bod rokovania: 
9. Záver 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a bohatú diskusiu k jednotlivým bodom 
rokovania. 
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          overovateľ             overovateľ 


