
Rokovanie číslo  9.   Obecného zastupiteľstva zo dňa 04.12.2019 

 

Starostka obce privítala prítomných poslancov, kde konštatovala, že sú uznášania schopní, nakoľko sú 

so 100% účasťou prítomní. Následne predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 

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. Prerokovanie žiadosti  cirkvi v obci Obišovce 
 a) Žiadosť o finančný príspevok – „ denný tábor“ RK cirkvi 
 b) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu rímskokatolíckeho kostola   Ružencovej  Panny  
Márie v Obišovciach 
c) Žiadosť o finančnú podporu mládežníckeho tábora Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
a žiadosť o finančnú pomoc pri rekonštrukcii strechy na  budove fary 
   
4. Prerokovanie činnosti obce Obišovce 

a) Rozpočet obce na roky 2020,2021,2022 
b) Prerokovanie návrhu  kúpy nádob na jednotlivé separované odpady  a návrh   zberu použitého oleja  
z domácnosti v spolupráci  so spoločnosťou Trafin Oil SK 

   c) Prerokovanie  návrhu VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
                   odpady 

d) Prerokovanie návrhu VZN č.2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 
ma území obce Obišovce 

 
5. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
6. Záver     
 
 Starostka určila v úvode zapisovateľku pani Ľudmilu Zarikovú, overovateľov zápisnice spomedzi 
poslancov boli určení poslankyňa Mgr. Marianna Sviatková, poslanec Tomáš Beniš.  
 Po prečítaní návrhu programu rokovania bod 1. sa prihlásila o slovo poslankyňa Síkorová, ktorá doručila 
v deň rokovania OZ žiadosť o finančnú pomoc Únie žien, pre ich fungovanie o navýšenie čiastky. Starostka 
uviedla, že pokiaľ sú uvedené akcie schválené OZ ako akcie financované obcou Obišovce tak nevidí túto žiadosť 
za opodstatnenú. Príspevok pre Úniu žien je považovaný za výdavok na činnosť Únie žien – nákup materiálu pre 
ručné práce..a podobne. Poslankyňa Síkorová mala zámer, že určite bolo minuté viac ako 200 eur ako bolo 
v rozpočte plánované. Do diskusie vstúpila prítomná účtovníčka obce, ktorá uviedla, že uvedené sumy  navrhuje 
spojiť ako položky v rozpočte na kultúru – kultúrno spoločenské akcie, kde bude zrejmé o aké výdavky sa jedná.  
 
Starostka dala hlasovať za navrhovaný program rokovania, kde bol navrhovaný program schválený a  prijaté 
Uznesenie č. 64/2019. 
  
 Starostka ďalej viedla rokovanie bodom 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
   a) Uznesenia – trvalé úlohy:  
       Uznesenie č. 205/2018 –  žiadosť pani Terézie Barsovej, starostka vyhodnotila miestne šetrenie za 
prítomnosti poslancov p. Mgr. Sviatková, p. Síkorová, p. Legath, kde zhodnotili  uvedenú situáciu a záverom sa 
zhodli, že obec bude nápomocná pri čiastočnej finančnej pomoci (spolufinancovaniu strojov do max. sumy 2.000 
eur), nakoľko by došlo k vybudovaniu tzv. chodníka, - svojpomocne p. Barsa – na pozemku suseda p. Šariščana, 
ktorý je ústretový a bol by ochotný vyčleniť zo svojho pozemku pozdĺž hlavnej štátnej cesty na bezpečný prechod 
obyvateľov z nehnuteľnosti súp. č. 1 ku chodníku – uznesenie splnené 
       Uznesenie č. 31/2019 – Návrh na vypracovanie PHSR s odkladom na predloženie cenových ponúk, avšak 
stačí vypracovať Dodatok – prieskum v obci – úloha pokračuje 
 
    b) Uznesenia – úlohy v plnení 
       Uznesenie č. 63/2019 – Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva – realizácia klimatizácie do 
budovy kultúrneho domu –sály – schválená Uznesenie č. 63/2019 – realizácia v roku 2020 
         
       c) Uznesenia – splnené úlohy 



Uznesenie č. 56/2019 – Otvorenie zasadnutia: a) schválenie programu rokovania, b) určenie overovateľov 
zápisnice, c) určenie zapisovateľa – bez pripomienok schválené 
Uznesenie č. 57/2019 – Kontrola plnenia uznesení – schválené bez pripomienok 
Uznesenie č. 58/2019 – Obišovský hrad: a) prerokovanie návrhu vyriešenia majetkových práv Obišovský hrad 
vlastníctvom obce Obišovce – úloha splnená – rokovanie uskutočnené – výsledkom rokovania je, že CZ ECAV 
majetky nepredáva – obec pozemok bude mať naďalej v prenájme 
Uznesenie č. 59/2019 – Obišovský hrad: b) návrh finančnej podpory Občianske združenie Rákociho cesta 
(IČO: 42035082 ) vo výške 300,00 € - bez pripomienok schválené 
Uznesenie č. 60/2019 - Prerokovanie činnosti obce Obišovce 
   a) predloženie  návrhu Správy o plnení úloh Komunitného plánu obce Obišovce za rok 2018 – bez pripomienok 
schválené 
Uznesenie č. 61/2019 –  

  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 – bez pripomienok finančné pásmo schválené 
c) informácia o výsledku verejného obstarávania potravín do školskej jedálne pri Materskej škole v Obišovciach-        
OZ vzalo na vedomie – bez pripomienok schválené 
 
- Z kontroly Uznesení bolo prijaté Uznesenie č. 65/2019   

 
Starostka ďalej viedla rokovanie a prešla k bodu rokovania č. 3. Prerokovanie žiadosti  cirkvi v obci 
Obišovce 

 a) Žiadosť o finančný príspevok – „ denný tábor“ RK cirkvi- list od RKFRPM – schválený príspevok vo výške 
300,00 eur 
 b) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu rímskokatolíckeho kostola   Ružencovej  Panny  
Márie v Obišovciach – v žiadosti je uvedená čiastka 10.000 eur – , starostka obce predniesla svoj názor, kde 
uviedla, že ak podporiť, tak určite  obidve farnosti a vzhľadom na rozpočet obce s ktorým obec disponuje. 
Poslanci uviedli, že je schválené parkovisko pri miestnom cintoríne a budú výdavky.  Po diskusii poslanci pristúpili 
a schválili čiastku 3.000,00 eur. 
c) Žiadosť o finančnú podporu mládežníckeho tábora Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku – 
schválený príspevok vo výške 300,00 eur 
a žiadosť o finančnú pomoc pri rekonštrukcii strechy na  budove fary – schválená čiastka 3.000,00 eur. 

- Bolo prijaté Uznesenie č. 66/2019 

 
Rokovanie  sa ďalej viedlo k bodu 4.. Prerokovanie činnosti obce Obišovce 

a)Stanovisko k rozpočtu obce na roky 2020,2021,2022 – uvedené stanovisko predniesla hlavná kontrolórka 
obce Obišovce, kde doporučuje schváliť navrhovaný rozpočet obce  –  poslanci OZ berú na vedomie uvedené 
Stanovisko,  
     Rozpočet obce na roky 2020,2021,2022 – k navrhovanému rozpočtu mali poslanec Legath a poslankyňa 
Mgr. Sviatková otázky ohľadom jednotlivého členenia rozpočtu (bežné príjmy/výdavky, kapitálové 
príjmy/výdavky a finančné operácie a jednotlivé druhy, ktoré sa opakujú vrámci členenia bežných, kapitálových 
a finančných operácií. Na ich otázky reagovala prítomná účtovníčka Ing. Aneta Nedbalová. Poslankyňa 
Sviatková uviedla, že je zámer o rozšírenie urnovej uličky a nevidí to v rozpočte. Starostka obce odpovedala, že 
uvedené sa po realizácii vyrieši rozpočtovým opatretním. Tiež boli vysvetlené a začlenené výdavky spojené 
s realizáciou akcii organizovaných ˇUniou žien ako kultúrne podujatia ( 637002)- navrhovaný rozpočet bol bez 
pripomienok schválený- prijaté Uznesenie č. 67/2019 

 
b) Prerokovanie návrhu  kúpy nádob na jednotlivé separované odpady  a návrh   zberu použitého oleja  
z domácnosti v spolupráci  so spoločnosťou Trafin Oil SK – prerokovanie kúpy nádob bude predmetom 
rokovania na najbližšom zasadnutí OZ, kde bude informácia o Harmonograme vývozu odpadu ko – starostka 
obce objasnila verejné obstarávanie v obci Obišovce, kde po elektronickom VO bola vysúťažená spoločnosť 
Kosit, a. s., ktorá bude zberovou spoločnosťou odpadov v obci Obišovce, kde dochádza aj k pozitívnym 
zmenám zberu separovaného odpadu. Podnety občanov, ktoré boli počas rokov 2018 a 2019 – častejší zber 
tetrapakov – dôjde k zmene plasty, kovy a tetrapaky a zber každých 7 týždňov. Poslanci v tomto bode sa 
venovali nákupu na splátky kuka nádob na jednotlivé separované odpady, uvedenú tému uzavreli, že sa budú 
tomu venovať, až bude upresnený  harmonogram vývozu odpadu známy- uvedené berie OZ na vedomie bod a) 
Uznesenie č. 68/2019 
Počas rokovania tohto bodu – rokovanie opustila účtovníčka obce pani Ing.Nedbalová. 
 
Zber použitého oleja z domácnosti v spolupráci so spoločnosťou Trafin Oil SK – starostka predstavila 
poslancom oz uvedenú spoločnosť a podmienky zberu použitého oleja. Olej občania donesú na obecný úrad, 
kde pracovník obce zapíše množstvo odovzdaného množstva oleja, kde za uvedené množstvo bude podľa jeho 
výberu odmenený (toaletný papier, servítky)- schválený zber použitého oleja a schválenie podpísania Zmluvy so 
spoločnosťou Trafin Oil SK prijaté  bod b) Uznesenie č. 68/2019 
 

   c) Prerokovanie  návrhu VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
                   odpady – starostka uvedené VZN prečítala a na niektoré zmeny v uvedenom návrhu zdôraznila oproti 



platnému VZN. Poslanec Legath mal výhradu k obyvateľom pracujúcim v zahraničí, či je pre uvedeného občana 
taká vysoká položka. Starostka obce zdôraznila, že musí byť uvedené a dokladované Pracovnou 
zmluvou zahraničí. Navrhoval poslanec Legath o vylúčení tohto bodu v návrhu VZN.  
Uvedený návrh bol schválený v tomto znení -  prijatím Uznesenia č. 69/2019 
 

 
d) Prerokovanie návrhu VZN č.2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 
ma území obce Obišovce – uvedený predložený návrh bol schválený prijatím Uznesenia č. 70/2019 
 
 
V uvedenom bode poslankyňa Sviatková sa pýtala, na kontajner na zber šatstva. Starostka vysvetlila, že 
Zmluva o zbere tejto komodity medzi touto spoločnosťou a obcou  neexistuje. Návrh Zmluvy bol, ale spoločnosť 
žiadala za uvedené pristavenia kontajnera 15 eur / mesiac. Starostka uvedenej firme oznámila, že obec za 
prenájom verejného priestranstva bude požadovať tiež 15 eur/mesiac za kontajner s čím firma nesúhlasila.. 
Poslankyňa navrhovala, že uvedený kontajner podľa jej názoru neprináša prospech, skôr znečistenie okolia 
v jeho blízkosti. Starostka uviedla, že môže požiadať spoločnosť o jeho odstránenie s čím poslanci obecného 
zastupiteľstva súhlasili. 

 
 

 
5. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
   Starostka obce mala organizačnú otázku ohľadom akcie – rozsvecovanie stromčeka. Poslankyňa Síkorová 
uviedla, že plagátik je už v dedine a bol zverejnený aj oznam v miestnom rozhlase. 
Starostka ešte vysvetlila zatvorenie mš z technických príčin (personálne problémy – dovolenka, choroba). Taktiež 
sa starostka obce ospravedlnila z pripravovanej akcie na deň 6.12.2019 z vážnych rodinných dôvodov – pohreb. 
Zároveň sa poslanci vyjadrili k verejnému osvetleniu, kde boli vymenované body, ktoré svetlá nesvietia. Uvedené 
mal prešetriť poslanec Ščepita. Je pravdou, že lampy verejného osvetlenia raz svietia, inokedy nesvietia. 
Poslankyne Síkorová a Sviatková vystúpili s návrhom, aby sa vyhlásilo v obci, kto má záujem o obedy, aby im boli 
prostredníctvom obecného úradu sprostredkovane dodávateľskou firmou. Uvedené predniesli z dôvodu, že 
v mesiaci október, kde bola akcia „Mesiac úcty k starším“ boli slovne napadnuté, že v úcte je aj to, ak by obec 
zabezpečila obedy seniorom z vlastného zdroja, t. j. z kuchyne školskej jedálne pri materskej škole. Na teraz 
obec kapacitne nemôže zabezpečiť a pokryť dopyt občanov, lebo je malá kapacita. Starostka obce navrhovala 
rekonštrukciu zadnej časti budovy, do ktorej spadá aj uvedená kuchyňa a prislúchajúce priestory, avšak poslanci 
oz uvedenú rekonštrukciu nepodporili z dôvodu, že je potrebné robiť iné veci v obci. 
 
 
6. Záver     

Starostka obce poďakovala poslancom obecného zastupiteľstva za účasť na rokovaní 
 
 
 
                                                                                              
 

Overovateľ zápisnice: Tomáš Beniš ................................................... 
 
 
Overovateľ zápisnice: Mgr. Marianna Sviatková ................................................                        
 


