
Zápisnica z neplánovaného rokovania OZ Obišovce zo dňa 01.07.2019 

Starostka obce privítala poslancov OZ na mimoriadnom - neplánovanom zasadnutí OZ , kde v úvode 

uviedla, že uvedené zastupiteľstvo bolo zvolané na základe ústnej žiadosti poslanca p. Legatha, 

ktorého oslovila p. Síkorová a p. Sviatková. 

Starostka prečítala navrhovaný program mimoriadneho zastupiteľstva: 

1. Určenie zapisovateľa, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu 

2. Oplotenie detského ihriska 

3. Diskusia 

4.  Záver 

 

Určení a schválení zapisovateľ: p. Ľudmila Zariková, overovatelia: Tomáš Beniš a p. Mgr. Sviatková, 

bol schválený navrhovaný program – na základe uvedeného bolo jednohlasne prijaté Uznesenia č. 

52/2019. 

Starostka otvorila bod programu rokovania č. 2 Koncepcie a rozvoj obce-Oplotenie detského ihriska 

a následne odovzdala slovo p. Legathovi, ktorý v piatok 28.6.2019 osobnou návštevou na obecnom 

úrade v Obišovciach ústne predniesol žiadosť o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva, ktoré 

iniciovali: poslankyňa  Síkorová, Mgr. Sviatková a Legath. Následne upresnil bod rokovania, pre ktorý 

sa uvedené mimoriadne zastupiteľstvo malo zvolať. 

Poslanec p. Legath uviedol: bol som oslovený, aby som zvolal ja, keďže keď sa správne domnievam 

v rokovacom poriadku, ja zvolávam obecné zastupiteľstvo, ale pokiaľ starosta odmietne zvolať 

zastupiteľstvo, tak sme sa dohodli termín s pani starostkou. Jedná sa o to, že ja vidím najväčší 

problém v komunikácií a nevidím dôvod na tento konflikt, ktorý nastal. Tento konflikt z každej strany 

bude mať  iné vysvetlenie. Uvediem príklad, na ktorom som dnes dlho rozmýšľal: Keď niekoho 

pozvem na kávu a ten sa ma v priebehu návštevy opýta či môžem navštíviť toaletu, tak by som sa 

nemal diviť, že sa ma takto opýtal a samozrejme mu ponúknem aj  toaletu. Možno to nie je správny 

príklad. Osobne nie som do tohto problému zainteresovaný, ja som mal vyhradenú funkciu v tomto 

celom. Ja som splnil čo som vedel splniť. Myslím si, že nie som hlavným aktérom tohto konfliktu aj 

keď mám na to vlastný názor a urobil som všetko preto, aby sa to vyriešilo, aby sa to dotiahlo do 

zdarného konca a aby sa vysvetlili nedorozumenia, ktoré vznikli a pohnútky jednotlivých ľudí, ktorých 

k tomu viedli, lebo pravdu poviem, je mi to ako záhadou, v čom vlastne spočíval celý tento problém. 

Starostka poďakovala poslancovi Legathovi za vysvetlenie a vzalo si slovo a pokračovala: Prijatím 

Uznesenia číslo 37/2019, kde Oz súhlasilo s rekonštrukciou detského ihriska a vyhotovením bráničky 

a osvetlenia a bolo starostkou podpísané bolo by za čudné, ak by starostka nesúhlasila s výkonom 

tejto  činnosti, veď sa by išla proti sebe. Teraz to čo pán Legath nazval konfliktom, nepomenovala by 

som ho konfliktom, pretože ja to nepovažujem za konflikt, skôr by som povedala, že došlo a preto 

medzi nami sedí aj pán Kunc. Nakoľko, keď si spomínate 24. júna sme sa tu všetci stretli ohľadom 

pracovného stretnutia parkoviska. Rozišli sme sa bez akýchkoľvek informácií o tom..Uznesenie 

hovorí, že OZ súhlasí s oplotením detského ihriska a vyhotovením bráničky, zároveň s osvetlením. 

Opakujem to preto, že sme neurčili človeka,  v rámci  diskusie a zápisnice je určená osoba, nakoľko sa 

pani Síkorová  ponúkla, že celú túto aktivitu zorganizuje. Ja som ešte naznačila či vrámci vlastných síl. 

Opäť starostka zopakovala, že vo štvrtok 23.júna z pracovného stretnutia sme sa rozchádzali bez 

akejkoľvek diskusii o aktivitách pri ihrisku. Starostka pokračovala , že následne v piatok mala voľno 

potom ju volala pracovníčka p. Zariková, ktorej už telefón mohla zodvihnúť, a ta jej vysvetlila o čo ide. 

Jednalo sa o kúpu betónu na zabetónovanie stĺpikov, ktoré zabezpečoval p. Legath. (z uvedeného 

starostka už nekontaktovala p. Legath). Na to reagoval p. Legath, ktorý vytkol starostke, že 



neodpovedala na telefonát. P. Legath po rozobratí situácie uviedol, že o nič vážneho nešlo. Následne 

starostka uviedla, že v pondelok pri rannom rozdelení prác položila otázku zamestnancovi, či v sobotu 

poskytol elektrickú energiu na práce na ihrisku a zároveň ho vyzvala, že ak niekto niečo bude niečo 

žiadať tak nech sa opýta či ja (starostka) o tom viem. V prvom rade starostka obce mala na mysli 

bezpečnosť práce, ktoré sa tam mali vykonávať. Zamestnanec obce túto komunikáciu poopravil 

vlastnými slovami: „mám zakázané“ a tu nastal celý konflikt. Tieto slová povedal pánovi Síkorovi, 

ktorý rozčúlený slovami, že ide volať poslankyni, nech volá hore (obecný úrad) do dnešného dňa nikto 

nevolal. Ba dokonca zamestnanec ešte určoval, odkiaľ si majú zobrať elektriku, kde starostka  po 

oboznámení sa s touto skutočnosťou vytkla zamestnancovi, že on neurčuje kto od koho si elektriku 

vezme. Ihrisko je obecné. Tieto udalosti sa stali v pondelok a utorok. V stredu p. Síkorová bola na 

obecnom úrade za účelom vyúčtovania juniálesu, kde uviedla, že manžel už neurobí nič, pretože ja 

som zakázala. Starostka ešte povedala, že manžel p. Síkorovej povedal zamestnancovi p. Kuncovi, že 

je všetko dohodnuté, no ona tvrdila, že on to nepovedal.  Do uvedenej témy vstúpil p. Legath, ktorý 

uviedol, že pani Síkorová, ktorá organizuje prácu, že dostane obecnú elektriku. Starostka uviedla, že 

celé to bolo založené na hlúposti a nepravde. Následne uviedla, že boli k tomu už povymýšľané rôzne 

dôvody, no nič z toho nie je pravda. Starostka obce ďalej uviedla rozhovor z uvedenej stredy. Chcela 

poslancom priblížiť aj nespokojnosť pani Síkorovej zo spolupráce s p. Gajdošom, kde starostka 

vysvetľovala, že žiaľ, niekedy práce sa vlečú, a že p. Gajdoš má svoju prácu a nie je doma. Počasie je 

tiež  neprajné, často pršalo.   Starostka až do zvolania mimoriadneho zastupiteľstva nepovažovala 

komunikáciu medzi zamestnancom p. Kuncom a p. Síkorom za tak vážnu, až konfliktnú a teda 

výsledkom ktorej bolo prerušenie prác na oplotení ihriska.  Starostka vysvetlila, že p. Gajdoša nemôže 

opomenúť a musíme rešpektovať ho a jeho požiadavky, nakoľko je ihrisko vybudované na hranici 

pozemku obce a p. Gajdoša. Výsledok nášho rokovania máme oznámiť p. Gajdošovi. Starostka 

uzavrela túto tému ako jedno veľké nedorozumenie. 

P. Legath uviedol, že došlo k napadnutiu,  obmedzeniu – nedodaniu elektrickej energie. Niekedy tá 

istá veta môže vyznieť rôzne. P Legath predniesol otázku ako ďalej, kto to bude robiť. 

Starostka uviedla a pripomenula, že už v minulom volebnom období sa oplotenie ihriska riešilo 

a prečítala Uznesenie č. 101/2016. Ostalo to nezrealizované z dôvodu vysokej ceny (vysoká do 8,000 

eur) a úvahe  o inom materiály na oplotenie – ponuky boli oplastované pletivo.  

Pán Legath sa opäť vrátil k zamietnutiu nedodanie elektriny zo strany starostky. Pani Síkorová len 

uviedla, že už mohli byť stĺpiky zabetónované.  Tu nastala od p. Legatha výčitky starostke, že ak 

vedela, že p. Síkorová organizuje túto akciu, tak načo bolo potrebné vedieť viac. Starostka položila 

otázku p. Legathovi, v zmysle, že ak je živnostník a zamestnáva ľudí, či chce vedieť kde sú a čo robia? 

Odpovedal áno. Starostka sa pýtala, že prečo? No aby sa im nič nestalo... Starostka odpovedala, že 

presne ako štatutár obce z uvedeného dôvodu, chcela byť informovaná. A zdôraznila zodpovednosť. 

Poslankyňa p. Síkorová sa usmievala a uvedené nechcela brať do úvahy ako dôvod zo strany 

starostky. Poslankyňa uviedla, či ona má dávať pozor na svojho manžela, že sa mu dačo stane a vytkla 

starostke, že je trápna. Nepochopila p. Síkorová slová starostky, nakoľko uviedla, že ako zodpovedná 

osoba (p. Síkorová) tam mala stáť. Starostka opäť zdôraznila, že ak sa práce vykonávajú na obecnom 

majetku a vie  čo sa deje, tak v prípade nejakej kolíznej situácie starostka koná. Opäť došlo 

k rekonštrukcii predošlých dní (medzi starostkou a p. Síkorovou), kde vstúpil do toho pán Kunc 

a tlmočil slová pána Síkoru – všetko je vybavené, p. Kunc zopakoval vetu p. Síkoru: „budem 

poslankyni volať, a vysvetľuje pani Síkorovej, že rozumel, že teda jej p. Síkorovej. Starostka opäť 

zdôraznila, že nikto na obecný úrad nevolal.  

Starostka vyzvala poslancov, aby navrhli čo ďalej..a  p. Síkorovej ešte dodala, že Roman by to sám 

neurobil, ani s Gajdošom. Dvaja sú málo. Pokračovala starostka slovami, že čakala čo ďalej a uviedla, 



že aj jej manžel sa pýtal, kedy sa bude robiť, aby išiel pomôcť. Tak sa starostka opýtala prítomných 

poslancov, že kto z nich vedel ďalší postup.  

Vstúpil do rokovania p. Ščepita, ktorý sa informoval, aký je zakúpený materiál a opäť objasnil ako to 

starostka myslela – zodpovednosť. Položil otázku p. Síkorovej či je ochotná pokračovať ďalej. Pánovi 

Gajdošovi sa zavolá o našom ďalšom postupe. Pán Legath zakúpi a dovezie pletivo. Pani Síkorová sa 

opýtala p. Ščepitu, či ona má betónovať?   

Pani Síkorová vysvetlila, že ona veľmi chcela urobiť to oplotenia, začali prázdniny a deti sú už doma. 

Je ťažko zohnať ľudí, ktorí pracujú na 8-mičky. Áno potvrdila starostka, a uviedla, že aký je postup 

a harmonogram, pretože aj manžel starostky by mal záujem pomôcť. Aj poslanci uviedli, že o postupe 

nemali informáciu. Ďalej p. Síkorová vysvetlila, že ku betónovaniu nebolo treba zvolávať brigádu iba 

k oplocovaniu – naťahovaniu pletiva. A mala zámer vyhlásiť rozhlasom brigádu.  

Záverom starostka telefonovala s p. Gajdošom, aby boli zabetónované stĺpiky. Predbežne bolo 

dohodnuté, že pán Gajdoš st., p. Gajdoš ml. a p. Baboľ budú realizovať zabetónovanie stĺpikov. Po 

vyzretí betónu sa môže natiahnúť pletivo. Pán Legath opäť potvrdil, že zabezpečí kúpu a dovoz pletiva 

na oplotenie. A boli dohodnuté ďalšie konkrétne technické prvky.  

Z uvedeného rozboru danej témy nebolo prijaté Uznesenie, nakoľko boli riešené organizačné 

postupy. 

V zmysle bodu Diskusia vystúpil pán Legath, ktorý navrhol zakúpiť klimatizáciu do priestorov  

Kultúrneho domu a obecného úradu. Do priestorov MŠ – nie.  Starostka navrhla urobiť prieskum trhu 

na základe cenových ponúk.  P. Sviatková položila otázku, či môžu byť aktívní v získavaní cenových 

ponúk. Starostka uvítala takúto pomoc. Tento bod rokovania bude aktuálny pri zaslaných 

konkrétnych cenových ponukách. 

 


