
Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.06.2019 

 

Úvodom rokovania starostka obce privítala prítomných a zároveň predstavila novú účtovničku obce 

Obišovce pani Ing. Anetku Nedbalovú. 

Pred hlasovaním navrhovaného programu rokovania starostka obce predložila návrh k bodu 

rokovania č. 4  bod c) doplnenie textu: návrh – predloženie cenovej ponuky pre realizáciu spevnenej 

plochy na parcele KNC č. 642 pozdĺž pozemku,  na ktorej je budova materskej školy a obecného úradu 

s doplnením „a parkoviska na miestnom cintoríne“. Uvedené doplnenie starostka odôvodnila, že 

v čase prípravy pozvánky, nemala doručený návrh – materiály ohľadom tejto stavby.  

 Starostka obce určila zapisovateľku rokovania obecného zastupiteľstva pani Ľudmilu Zarikovú 

a následne vyzvala poslancov, ktorí sa stanú overovateľmi zápisnice. Po dohode sa overovateľmi 

zápisnice stali pán Jozef Legath a pán Štefan Ščepita.  Následne starostka obce prečítala upravený 

návrh programu 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. Rozpočet obce 

 a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Obišovce za rok 2018 

 b) Návrh Záverečného účtu obce Obišovce za rok 2018 

 c) Výročná správa obce Obišovce za rok 2018 

 d) Správa audítora z výsledku auditu účtovnej závierky za rok 2018 

 4. Koncepcie a programy obce 

 a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 

 b) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za uplynulé obdobie 

 c) Návrh – predloženie cenovej ponuky pre realizáciu spevnenej plochy na parcele KNC č.642 pozdĺž 

pozemku, na ktorom je budova materskej školy a obecného úradu a s doplnením a parkoviska na 

miestnom cintoríne. 

5. Záver 

- na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie č. 43/2019, kde hlasovali poslanci OZ jednohlasne. 

 

Plynule  starostka obce prešla  k bodu rokovania č. 2, kde predniesla kontrolu Uznesení a následne 

z uvedeného bolo prijaté Uznesenie č. 44/2019, kde hlasovali poslanci OZ jednohlasne. 

 

3. Rozpočet obce 

 a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Obišovce za rok 2018 

- materiál bol s pozvánkou zaslaný každému poslancovi OZ, starostka udelila slovo hlavnej 

kontrolórke obce Obišovce PhDr. Balkovej – poslanci OZ nemali žiadne otázky a uvedené stanovisko 

vzali na vedomie prijatím Uznesenia č. 45/2019, kde hlasovali jednohlasne 

 



 b) Návrh Záverečného účtu obce Obišovce za rok 2018 – materiál bol doručený poslancom 

s pozvánkou na rokovanie OZ – starostka obce predniesla Záverečný účet obce Obišovce za rok 2018 

– OZ schválilo Návrh Záverečného účtu za rok 2018 a bolo prijaté Uznesenie č. 46/2019, kde poslanci 

OZ jednohlasne schválili ZÚ bez výhrad a prevod prebytku do rezervného účtu vo výške 7048,20 eur 

 

 c) Výročná správa obce Obišovce za rok 2018 – starostka obce oboznámila OZ – materiál zverejnený, 

ktorý kopíruje Záverečný účet obce Obišovce – OZ vzalo na vedomie Výročnú správu obce Obišovce 

a bolo prijaté Uznesenie č. 47/2019, kde poslanci OZ hlasovali jednohlasne 

 

 d) Správa audítora z výsledku auditu účtovnej závierky za rok 2018 – starostka obce prečítala Správu  

audítora, na základe uvedeného OZ vzalo na vedomie uvedenú Správu a prijalo Uznesenie č. 48/2019 

 

Rokovanie starostka obce viedla podľa programu a to bodom  

4. Koncepcie a programy obce 

 a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019-materiál bol zaslaný 

s pozvánkou – v bode c) ostatná činnosť HK obce – účasť na školeniach ZHK-Združenie hlavných 

kontrolórov, skratka RVC – Regionálne vzdelávacie centra – boli vysvetlené použité skratky, starostka 

prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti – poslanci nemali žiadne pripomienky a prijali Uznesenie č. 

49/2019 – schválené jednohlasne 

 

Počas rokovania sa prítomná občianka pani A. Poráčová prihlásila o slovo, kde jej starostka obce 

udelila slovo. 

Pani Poráčová sa ospravedlnila, že nám vstúpila do rokovania, ale že uvedeným témam nerozumie.  

Položila otázku, či sa bude OZ zaoberať jarkami. Poslanec Legath reagoval, že sa na začiatku 

rokovania k danej téme vyjadrovali a bude OZ pokračovať v diskusii. 

Predovšetkým prišla predniesť požiadavku na OZ a to priekopu popri jej nehnuteľnosti, ktorá sa jej 

z nánosov od susedných nehnuteľnosti zaplavujú a ona tú svoju časť stále čistí. Žiada či by nemohla 

obec zabezpečiť prepláchnutie priekopy od nehnuteľnosti pána Ivaneckého až po nehnuteľnosť pani 

Skalovej. Starostka vysvetlila, že priekopa pred nehnuteľnosťou pani Skalovej bola zavalená a žiaľ, 

spoločnosť MP Kanál bola v obci po búrke, kde bola odstraňovať upchatý kanál pred nehnuteľnosťou 

pani Sviatkovej.  

OZ vzalo na vedomie uvedenú požiadavku a starostka obce má zabezpečiť  spoločnosť MP Kanál za 

účelom vyčistenia spomínanej priekopy spolu aj s inými v iných častiach obce Obišovce. 

Pani Poráčová sa poďakovala a zároveň odišla z rokovania OZ. 

 

Rokovanie pokračovalo bodom programu  

4. Koncepcie a programy obce 

 b) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za uplynulé obdobie – materiál bol 

priložený k pozvánke. Starostka udelila slovo HK p. Balkovej. HK vysvetlila, že prečo sa kontrola robila 

a na základe čoho sa daná kontrola robila. Vyjadrila sa ku konkrétnym okruhom kontrolnej činnosti. 

Bližšie vysvetlila pojem a výraz sťažnosť, kedy sa sťažnosť považuje za sťažnosť v zmysle zákonných 

noriem. Financovanie volieb, čerpanie rozpočtu, účasť na školeniach HK, prešla okrajovo jednotlivé 

témy a okruhy kontrolnej činnosti. Na základe uvedeného vyzvala poslancov OZ na pripomienky 

a otázky k správe. Nakoľko nemali poslanci OZ žiadne otázky a podnety starostka vyzvala na 

hlasovanie poslancov OZ – OZ vzalo na vedomie Správy o kontrolnej činnosti -  bolo prijaté Uznesenie 

č. 50/2019 – schválené jednohlasne. 

  

 



4. Koncepcie a programy obce 

c) Návrh – predloženie cenovej ponuky pre realizáciu spevnenej plochy na parcele KNC č.642 pozdĺž 

pozemku, na ktorom je budova materskej školy a obecného úradu a s doplnením a parkoviska na 

miestnom cintoríne. 

Starostka obce predložila Návrh rozpočtu na uvedené spevnenie plochy na parcele KNC č. 642 pozdĺž 

pozemku, na ktorom je budova materskej školy a obecného úradu – jedná sa o výmeru 299 m2, kde 

cena za 1 m2 je 60 eur. 

Do uvedenej témy vstúpil poslanec Legath, ktorý sa vyjadril, že plocha na KNC č. 642 je viac-menej 

jasne zadefinovaná, ale keď sme sa bavili o parkovisku na novom cintoríne, tam sme neurčili presný 

rozmer a OZ schválilo vypracovanie projektu. Starostka obce odpovedala, že áno, veď sa nebavíme 

o konkrétnom návrhu, ale na to, aby sme vedeli urobiť projekt, musíme vedieť čo konkrétne chceme 

a čo vieme zároveň zafinancovať. Starostka obce dala k nahliadnutiu návrh vypracovaný 

spoločnosťou Inžinierske stavby. Kde je presne zadefinovaná parcela časti nového cintorína. Pre 

lepšiu predstavu starostka obce dala leteckú snímku s vyznačením priestoru z cintorína (stromy 

a elektrické vedenie ostanú zachované). Keďže tento návrh – vychádzal z predchádzajúcich rokovaní 

obce Obišovce a Arcibiskupského úradu v Košiciach, t. j. cca výmera 1142 m2 z cintorína a za 

oplotením od miestnej komunikácie o výmere 240 m2 a 135 m2, kde by bolo vytvorených spolu 63 

parkovacích miest, 4 pre invalidov a 4 pre autobusy. Cena za vyhotovenie 1 m2  je cca 87 eur,  čo by 

hodnota stavby predstavovala 139 200 eur s DPH.  

Starostka obce predstavila aj ďalšiu štúdiu – spoločnosti Ing. Peter Suto-suto.sk. 

 Na základe uvedeného poslanci OZ prostredníctvom návrhu poslanca p. Legath navrhli, že 

každý pouvažuje a na ďalšie rokovanie predložia návrhy. 

Starostka obce oboznámila poslancov s možnosťou financovania uvedených stavieb, prostredníctvom 

projektu MAS-ky, kde na vybudovanie záchytných parkovísk bolo pre obec Obišovce v rámci Miestnej 

akčnej skupiny vydelená čiastka 28 tis. Eur. Tu starostka obce prečítala konkrétne podmienky výzvy 

PRV. Poslanec Legath sa vyjadril, že aj šikmé státie,  bolo by postačujúce, ktoré by sa vybudovalo  po 

okraji oplotenia cintorína. Ďalej starostka obce sa snažila vysvetliť, že takáto plocha by bola využitá aj 

na iné aktivity obce, nakoľko obec nedisponuje s pozemkami (viď. Juniáles pri budove kultúrneho 

domu je miestna komunikácia bez prislúchajúcej plochy). Poslankyňa Síkorová pripomenula, že preto 

je potrebné zakúpiť pozemok parcelu č. 348, ktorý by bol prístupom k pozemku obce č. parcely 

349/1, kde by sa mohli robiť takéto aktivity obce. Poslanec p. Legath, konštatoval, že uvedený návrh 

je premrštený a bola by to zbytočne veľká plocha, ktorá by sa mala vytvoriť z prostriedkov obce 

Obišovce. Dodal, že toľko parkovacích miest obec nepotrebuje a preto je potrebné osloviť niekoho 

z ABU. 

 Poslanci OZ navrhli rokovanie s predstaviteľmi Arcibiskupského úradu v Košiciach na 

pracovnom stretnutí, ktoré schválili na deň 20.6.2019 (štvrtok) so začiatkom o 19.00 hodine na 

obecnom úrade. Ústrednou témou rokovania je financovanie zo strany ABU. 

 

 Starostka otvorila bod – diskusiu, ktorou otvorili tému priekopy. Poslanec p. Legath navrhol, 

že pôjde do terénu  a premeria výšky, či by bolo možné vyhotoviť priekopy so spádom. Starostka ho 

ústne oslovila, či by bol ochotný ich zhotoviť. Odpovedal, že on to len premeria, nech už sa s tým 

trápi ten, kto to bude robiť. Ďalej starostka vysvetľovala, že projektant vysvetľoval normy, ktoré je 

potrebné dodržať pri výstavbe priekopy. Hlavným dôvodom je v obci ochranné pásmo od vedenia 

plynu. Konštatoval poslanec p. Legath, že s projektantom sa to nedá riešiť. Preto starostka vyzývala 

poslancov k aktivite, aby sa uvedené priekopy vyhotovili svojpomocne, priamo sa obrátila na 

poslanca p. Legatha, ak to vie urobiť obec zakúpi rúry, vystaví faktúru na prácu. Opakovala, ešte slová 

projektanta, cesta je klopená na druhú stranu ako je priekopa. Preto z pohľadu odvodu dažďových 

vôd je za správne vyhotoviť priekopy v zelenom páse, teda na druhej strane.  



Poslanec p. Legath sa k otázke starostky vrátil a povedal, že on nemá voči P. F. nič, ale nech si to robí 

on. Poslanec p. Legath nebude robiť kapustu. Vysvetlil to starostke slovami: ak niekto zje celý obed, 

prečo ja mám zjesť len zákusok. 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------   --------------------------------------------------- 

Overovateľ zápisnice      Overovateľ zápisnice 

 


