
Rokovanie číslo 8.  Obecného zastupiteľstva Obišovce zo dňa 4.9.2019 

V úvode rokovania privítala starostka obce poslancov obecného zastupiteľstva, kde skonštatovala, že sú so 100% 
účasťou prítomní a zároveň poprosila poslancov o uvedenie dvoch poslancov za overovateľov zápisnice. Prešla 
k navrhovanému programu rokovania, ktorý predniesla poslancom v tomto znení: 

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. Obišovský hrad 
   a) prerokovanie návrhu vyriešenie majetkových práv - Obišovský hrad  vlastníctvom obce Obišovce 
  b) návrh finančnej podpory Občianske združenie Rákociho cesta (IČO: 42035082 ) vo výške 300,00 € 
   
4. Prerokovanie činnosti obce Obišovce 
   a) predloženie  návrhu Správy o plnení úloh Komunitného plánu obce Obišovce za rok 2018 

b)predloženie návrhu Finančných pásem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
         stravníkov v Materskej škole Obišovce, zamestnanci obce Obišovce a cudzí s účinnosťou od 01.09.2019 – 
určenie a schválenie (materiál v prílohe pozvánky)   
c) informácia o výsledku verejného obstarávania potravín do školskej jedálne pri Materskej škole v Obišovciach 

 
5. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
6. Záver  
Po prečítaní vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k navrhovanému programu, nakoľko nikto nemal žiadne návrhy 
dala hlasovať za tento návrh program rokovania, návrh zapisovateľky rokovania, ktorú navrhla starostka obce p. 
Ľudmilu Zarikovú a overovateľov zápisnice p. Ščepitu a p. Legatha, kde bolo  jednohlasne schválené a prijaté  
Uznesenie č. 56/2019. 

 
- za týmto bodom sa starostka ospravedlnila poslancom, nakoľko bol prítomný v miestnosti zasadačky 

obecného úradu pri rokovaní obecného zastupiteľstva aj pán Martin Gerbery, ktorý je obyvateľom obce 
Obišovce, ktorého zároveň aj privítala na rokovaní obecného zastupiteľstva, následne prešla starostka 
obce k prerokovaniu bodu 2, t. j. kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
 

Bod 2a) Uznesenia – trvalé úlohy Uznesenie č. 205/2018, žiadosť pani Terézie Barsovej, starostka vyhodnotila, 
že je na mieste, aby sa tam išli pozrieť poslanci. Sused p. Šariščan, ktorý je ústretový a bol by ochotný vyčleniť zo 
svojho pozemku pozdĺž hlavnej štátnej cesty časť svojho pozemku. Obec samozrejme do cudzieho majetku 
nemôže investovať. Poslanci sa k uvedenému postavili kladne. Na návrh projektanta je to náročná stavba, ktorá 
je veľmi vysoko nad štátnou cestou  a je to podmienené výstavou oporného múra, prípadne kaskadovitého 
spevnenia terénu. Starostka po dohohde s poslancami uzavrela túto kontrolu Uznesenia s tým, že sa dodatočne 
dohodnú na termíne prostredníctvom sms-komunikácie a pôjdu na tvár miesta. 
Bod 2b) Uznesenie – úlohy v plnení, vypracovanie plánu PHSR (plán hospodársko-sociálne rozvoja)obce 
Obišovce, cenové ponuky neboli doručené, nakoľko je prípustné aktualizovať PHSR Dodatkom, kde sa vypracuje 
anketa obyvateľov , čo obyvatelia považujú za prednostné v obci Obišovce, aby sa robilo. A zároveň  poprosila 
poslancov o prípravu námetov pre uvedenú anketu. 
Bod 2c) Uznesenia – splnené úlohy zo zasadnutia dňa 12.06.2019: 

- Uznesenie č. 43/2019-otvorenie zasadania, určenie zapisovateľa, určenie overovateľov, návrh programu 
rokovania – schválené bez pripomienok 

- Uznesenie č. 44/2019 – kontrola plnení Uznesení – schválené bez pripomienok 
- Uznesenie č. 45/2019 – Rozpočet obce: a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného 

účtu obce Obišovce za rok 2018 – schválené bez pripomienok,  
- Uznesenie č. 46/2019 – Rozpočet obce b) Návrh záverečného účtu obce Obišovce 2018 – schválené 

bez pripomienok 
- Uznesenie č. 47/2019 – Rozpočet obce c) Výročná správa obce Obišovce za rok 2018 – schválené bez 

pripomienok 
- Uznesenie č. 48/2019 – Rozpočet obce d) Správa audítora z auditu Účtovnej závierky za rok 2018 – 

schválené bez pripomienok 
- Uznesenie č. 49/2019 – Koncepcia, programy rozvoja obce bod a) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 

II. polrok 2019 – schválené bez pripomienok 
- Uznesenie č. 50/2019 – Koncepcia, programy rozvoja obce bod b) Správa o kontrolnej činnosti HK obce 

Obišovce za uplynulé obdobie – schválené bez pripomienok 



- Uznesenie č. 51/2019 - Koncepcia, programy rozvoja obce bod c) Návrh a predloženie cenovej ponuky 
pre realizáciu Spevnenej plochy na parcele KNC č. 642, pozdĺž pozemku na ktorej je budova materskej 
školy a obecného úradu a parkoviska na miestnom cintoríne, rokovanie bodu bolo presunuté na 
pracovné stretnutie na deň 20.6.2019, následne bolo prijaté Uznesenie č. 54/2019 na mimoriadnom 
stretnutí, zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.7.2019  
 
Kontrola Uznesení z mimoriadneho zasadania OZ dňa 01.07.2019: 

- za c) Uznesenia : Splnené úlohy zo zasadnutia  
- Uznesenie č. 52/2019 – otvorenie zasadnutie, schválenie programu rokovania, určenie overovateľov 

zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice – bez pripomienok schválené  
 
Uznesenia – splnené úlohy zo zasadnutia zo dňa 16.07.2019, kde boli prijaté: 

- Uznesenie č. 53/2019 – otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania, určenie overovateľov 
zápisnice, určenie zapisovateľa –schválené bez pripomienok 

- Uznesenie č. 54/2019 – bod c) parkovisko pri miestnom cintoríne – schválené bez pripomienok, čerpanie 
finančných prostriedkov na jeho realizáciu z MAS Čierna Hora-Hornád 

- Uznesenie č. 55/2019 – program rokovania – vybudovanie spevnenej plochy – schválené bez 
pripomienok 

- Súhrn kontroly Uznesení, nakoľko boli zasadania OZ 12.06.2019, 20.06.2019 – pracovné stretnutie za 
prítomnosti riaditeľa ABU Košice, následne mimoriadne dňa 01.07.2019 a 16.07.2019 

Z uvedenej kontroly uznesení bolo prijaté a schválené Uznesenie č. 57/2019 
 

Následne OZ sa začalo zaoberať bodom: 
3. Obišovský hrad 
   a) prerokovanie návrhu vyriešenie majetkových práv - Obišovský hrad  vlastníctvom obce Obišovce  
– obec sa hlási k hradu ako k vlastníctvu obce – avšak nemá doklad o jeho vlastníctve, t. j. zápis na LV, hrad je 
na pozemku ECAV – pozemok je pod hradom v nájme medzi obcou Obišovce a ECAV Obišovce. 
Starostka pred uvedeným rokovaním ešte nerokovala s miestnym farárom, až následne po schválení OZ, ak je 
vôľa kúpy pozemku. Poslankyňa Sviatková sa opýtala, aké by pre obec vyplývali povinnosti v prípade 
vysporiadania majetkových práv. Určite ako o každý majetok je nutné sa starať oň. Vystúpila poslankyňa  
Síkorová, ktorá uviedla, že vlastníctvo je potrebné z titulu čerpania finančných prostriedkov z grantov EU ako to 
na nedávnom OZ uviedol p. Šarossy. Kde taktiež poslankyne uviedli, že návštevnosť hradu robí reklamu obci 
a návštevnosť zvyšuje aj obrat miestnych podnikateľov. Poslanci navrhli vstúpiť do rokovania s ECAV – ich 
predstaviteľmi Poslanec Legath uviedol, že podľa postoja CZ ECAV vyhodnotí sa situácia, stále je možné 
povedať nie.  OZ berie na vedomie uvedenú skutočnosť a navrhuje vstúpiť do rokovania s CZ ECAV – prijaté 
Uznesenie č. 58/2019 
 
  b) návrh finančnej podpory Občianske združenie Rákociho cesta (IČO: 42035082 ) vo výške 300,00 € - 
starostka uviedla, že uvedené Občianske združenie v zastúpení p. Sarossym  sa o hrad stará. OZ – súhlasí 
a schvaľuje príspevok vo výške 300 eur – prijaté Uznesenie č. 59/2019 
 
4. Prerokovanie činnosti obce Obišovce 
   a) predloženie  návrhu Správy o plnení úloh Komunitného plánu obce Obišovce za rok 2018 
-starostka prečítala Správu o plnení úloh Komunitného plánu obce Obišovce za rok 2018 – uvedený dokument 
pre jeho rozsiahlosť je k nahliadnutiu na sekretariáte obecného úradu v Obišovciach – OZ uvedený návrh Správy 
o plnení úloh KP obce Obišovce za rok 2018 – OZ berie na vedomie Správu o plnení úloh KP obce Obišovce- 
prijaté Uznesenie č. 60/2019,  

b)predloženie návrhu Finančných pásem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
         stravníkov v Materskej škole Obišovce, zamestnanci obce Obišovce a cudzí s účinnosťou od 01.09.2019 – 
určenie a schválenie (materiál v prílohe pozvánky)   
Ministerstvo školstva vydalo materiál s určením výšky cenových pásem od 1.9.2019. Uvedená úprava je nutná 
z pohľadu dotácie štátu k stravovacím návykom predškolákov. Obec Obišovce mala schválené finančné 
II.pásmo k dnešnému dňu. Na návrh vedúcej šj pri mš obišovce starostka predniesla, že zachovanie II. 
finančného pásma je vyhovujúce: cena desiaty:0,36 eur, obed: 0,85 eur, olovrant:0,24 eur – doplatok pre 
predškoláka: 0,25 eur. 
V druhom pásme cena zamestnancov, seniorov: 2,80 eur. – OZ berie na vedomie a schvaľuje II. finančné 
pásmo – prijaté Uznesenie č. 61/2019. 
c) informácia o výsledku verejného obstarávania potravín do školskej jedálne pri Materskej škole v Obišovciach- 
starostka informovala o verejnom obstarávaní potravín pre šj pri mš. Starostka obce sa v úvode poďakovala 
poslankyni p. Síkorovej, ktorá bola od roku 2008 dodávateľkou potravín pre školskú jedáleň pri materskej škole 
v Obišovciach za dobrú spoluprácu a službu. Poďakovanie tlmočila aj za vedúcu školskej jedálne p. 
Trojčákovej. 
Starostka vysvetlila rozdelenie na časti podľa komodít zaobstáravaných potravín: 

- Hrubý tovar – Inmedia Zvolen 
- Ovocie, zelenina – Lunys Poprad 
- Mäso – nezapojil sa do verejného obstarávania nikto-ostáva starý dodávateľ Ryba Košice 



- Chlieb a pečivo – na základe Rámcovej objednávky – priamy nákup na základe objednávky od f: SISO, 
Obišovce 
OZ berie na vedomie uvedený výsledok Verejného obstarávania pre dodávku potravín do šj pre mš 
Obišovce na vedomie – prijaté Uznesenie č. 62/2019 
 
 
Starostka na okraj spomenula, že začína elektronické verejné obstarávanie zberu komunálneho odpadu. 
O jeho výsledku bude starostka  poslancov informovať. 
 
Ďalej starostka obce otvorila bod rokovania: 

 
  5. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

- V uvedenom bode rokovania si starostka vzala slovo, kde uviedla, že poslanec Legath navrhol 
klimatizáciu do budovy Kultúrneho domu – sály, a priestorov obecného úradu. Obec Obišovce obdržala 
3 cenové ponuky, ktoré v čase tvorenia programu a pozvánky na rokovanie OZ ich starostka obce 
nemala. 
 Starostka sa vyjadrila ku zavedeniu klimatizácie do priestorov obecného úradu za bezpredmetné, 
nakoľko podľa jej názoru je potrebné, aby sa dokončila rekonštrukcia zadnej časti budovy, t. j. kuchyne 
a príslušných skladových priestorov a chodby, nakoľko sú tam odpady, elektroinštalácia a vodovodné 
potrubia 40 rokov staré-t.j. pôvodné od výstavby budovy. Odpad WC a umývadla z priestorov obecného 
úradu je v určitom mieste na ¾ upchatý – kamerový záznam  videl betónovú prekážku. Tlak vody 
v starom potrubí je tiež otázny. Taktiež sa prikláňa k navýšeniu počtu stravníkov, nakoľko nám v obci 
pribúdajú seniori. Poslanec Legath sa vyjadril, že už to bolo predmetom rokovania, a vyjadril sa, že 
akútne treba opraviť, to čo je práve zlé. A rekonštrukciu nie zadnej časti budovy obecného úradu 
a materskej školy.Kotly, ktoré boli dodané v rekonštrukcii kúrenia r. 2011 začínajú vykazovať poruchy. 
Poslanec Legath uviedol, že takéto kotly už dožívajú.  
Ponuky pre dodávku klimatizácie sú podľa poslanca Legatha neporovnateľné. Následne ho poopravil 
poslanec Šcepita, že je uvedené pre dva objekty – samostatne. Poslanec Ščepita uviedol, že uvedené 
zavedenie klimatizácie dajme do dotazníka otázku obyvateľom, nech rozhodnú o tom, či je potrebná 
klimatizácia. Poslanec Legath uviedol, že netreba zavádzať obyvateľstvo klima je jedná vec a dodávanie 
stravy je niečo celkom iné. Poslanec Legath navrhuje, že je potrebné zabezpečiť dodávateľa stravy pre 
seniorov – externou firmou. Balená strava. Starostka tvrdí, že strava z materskej školy je v zmysle 
receptúr pre deti do 6 rokov vyhovujúca pre seniorov. Poslankyňa Sviatková uviedla, že seniori z Kysaku 
sa odhlásili zo školskej jedálne, nakoľko im nevyhovuje cena a kvalita (3 zemiačky v polievke). Diskusia 
pokračovala  o tom, p. Legath tvrdil, že možno až 5. dodávateľ by vyhovoval a kde je zakotvené, že 
strava musí byť dodávaná z jedálne pri materskej škole v Obišovciach. Následne poslankyňa Síkorová 
uviedla, že koľko je detí v materskej škole a aká je prognóza, lebo ona vie, že v Kysaku sa rozširuje 
škôlka a detí z Obišoviec sa hlásia nie do Obišoviec, ale do Kysaku, Starostka uviedla, že je to väčšinou 
preto, že idú tam , kde je ich starší súrodenec. Poslankyňa Síkorová uviedla, že nie, preto že ona vie 
o dieťati, ktoré bolo v MŠ Obišovce a odišlo do Kysaku (ako predškolák)  a po rozhovore s otcom dieťaťa 
vie, že aj mladší súrodenec pôjde do MŠ Kysak a nie do Obišoviec. Prehlásila, že tu v žiadnom prípade 
Poslankyňa Síkorová uviedla, že sa zainvestovalo do škôlky a deti nemáme. K téme sa vyjadrila 
zapisovateľka, či zámerom je zrušiť materskú škôlku. Následne sa bez dovolenia vyjadril prítomný p. 
Gerbery, ktorý povedal, že ony ako noví obyvatelia chodili po ľuďoch a tí im povedali, že v Kysaku je 
lepšie. A v Kysaku urobili všetko preto, aby ich tam ich dieťa prijali – otvorili novú triedu.  
Starostka uviedla, že vie konkrétne o koho ide, nakoľko bol menovaný rodič. Keďže nie je prítomný 
nebudeme o tom hovoriť, teda o jeho rozhodnutí – preloženie dieťaťa do MŠ Kysak. Starostka ďalej 
oslovila prítomného p. Gerbery, že boli na konzultáciu s pani riaditeľkou materskej školy, potvrdil, že 
áno, manželka bola. Starostka ďalej uviedla, že je to o šírení a ohováraní, nakoľko ak starostka 
požiadala rodičov o vyjadrenie sa k pomerom v materskej škole- nikto sa nechcel písomne vyjadriť, či už 
kladne, alebo záporne. Pri tomto výklade starostky – p. Gerbery skákal do reči.  Starostka ďalej 
pokračovala, až je niečo zlé, je potrebné určiť problém konkrétne a hlavne nie anonymne. A tu nastáva 
koniec riešenia každej situácie. Starostka konštatovala, že v Kysaku je škôlka väčšia, v Obišovciach 
menšia – rodinného typu. Problém je v tom, že rodičia chcú byť v anonymite. Starostka ešte uviedla, že 
boli prípady, kedy rodičia si podali prihlášku pre dieťa. MŠ Obišovce dieťa prijala do zariadenia 
a starostka od starostu z Kysaku sa dozvie, že ten istý rodič, ktorý si dal prihlášku do Obišoviec  si dal 
prihlášku aj do Kysaku so slovami, že v Obišovciach mu dieťa neprijali. Starostka uviedla, že jej je ľúto, 
že sa niektorí rodičia znížia k takémuto klamstvu. Dokonca si neprevzali ani Rozhodnutie o prijatí 
v materskej škole v Obišovciach. Pán Gerbery sa vyjadril, že v Kysaku dostane viac. Starostka uviedla, 
že pri nových obyvateľoch oboznamuje ich s podmienkami a teda, že obec má materskú škôlku. Pán 
Gerbery opäť uviedol, že po ceste stretne iných ľudí, ktorí ho navedú na škôlku do Kysaku.??? 
Poslanec Legath uviedol, že jeho všetky deti navštevovali MŠ Obišovce, problém je nemerateľný  - 
problém ktorý je uviedol poslanec, že starostka vie o čo ide. Ale deti dostanú čo potrebujú. 
 
Rokovanie sa vrátilo  k téme klimatizácie. Kde uviedli poslanci OZ, že určite je potrebné zaviesť 
klimatizáciu so sály kultúrneho domu, čo je priorita. Poslanec Ščepita navrhoval, že uvedená klimatizácia 



má byť predmetom ankety. Poslankyňa Síkorová uviedla, že až budeme čakať za anketou, tak nič 
neurobíme. Navrhuje po poslednom akcie Juniáles, že bolo veľmi horúco a nedalo sa tam dýchať.  
 
Poslanec Ščepita opätovne otvoril tému problém kanalizácie na obecnom úrade a v kuchyni. Poslanec 
Legath opäť uviedol, že je potrebné urobiť kanalizáciu po vonku, aby sa riešil iba havarijný stav. 
 
Starostka prerušila túto diskusiu a chcela uzavrieť tému klimatizácie: a dala hlasovať za zavedenie 
klimatizácie do sály kultúrneho domu. Kde hlasovali za inštaláciu klimatizácie (zakúpenie a montáž) 4 
poslanci, 1 – proti - prijaté Uznesenie č. 63/2019. 
 
Poslankyňa Sviatková sa opýtala, že p. Gerbery či má nejaký vstup. 
 
Starostka uviedla, že v bode rokovania 5. Dotazy a dopyty poslancov nie je priestor a teda ak sa 
schvaľoval program rokovania, tak mal byť pozmenený. 
 
P. Gerbery uviedol, že má nejaké otázky okolo diania pri nehnuteľnosti, kde býva, ale že ak je s tým 
problém tak on počká na záver rokovania. 
 
Starostka obce prešla k bodu 6., t. j. Záver, kde poďakovala prítomným poslancom a ukončila 
oficiálne rokovanie obecného zastupiteľstva podľa schváleného programu rokovania. 

 
 
Otázky p. Gerbery preto nie sú súčasťou Zápisnice rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 4.9.2019 
 
 
 
Overovateľ  zápisnice p. Ščepita Štefan, ................................................. 
 
 
 
Overovateľ zápisnice p. Jozef Legath,   .................................................... 
 

 
 
 

                                                                                                                       
 

 

                                                                                   

 


