
Zápisnica z plánovaného rokovanie Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 05.02.2020 

s nasledovným programom: 

 

1. Otvorenie 

 V úvode starostka obce privítala poslancov obecného zastupiteľstva s tým, že im popriala v novom 

roku 2020 veľa zdravia im a ich blízkym.  

Zároveň oznámila, že zasadnutia sa nezúčastní kolega poslanec Beniš, ktorý sa ospravedlnil. 

Starostka obce konštatovala, že sú uznášania schopní s 80% účasťou. 

    a) Určenie zapisovateľa – bola určená zapisovateľka p. Ľudmila Zariková 

   b) Určenie overovateľov zápisnice – určení overovatelia zápisnice: p. Síkorová Zuzana, p. Ščepita 

Štefan 

   c) Schválenie programu rokovania – prečítaný návrh programu v zmysle pozvánky – bez zmeny 

- uvedený bod rokovania bol schválený Uznesením č. 71/2020 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

   a) Uznesenia – trvalé úlohy 

    b) Uznesenia – úlohy v plnení 

   c) Uznesenia – splnené úlohy 

A: Berie na vedomie 

a) Uznesenia- trvalé úlohy 

. 

   b) Uznesenia- úlohy v plnení 

  

Č. 31/2019  Koncepcie a programy obce 

c)Návrh na vypracovanie PHSR obce Obišovce – vypracovanie PHSR obce Obišovce s odkladom 

a predložením cenových ponúk na vypracovanie PHSR 

Č.63/2019  Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

 -Inštaláciu klimatizácie do Kultúrneho domu Obišovce  - schválená – realizácia v r. 2020 

Č. 68/2019  Prerokovanie  činnosti obce Obišovce 

b) Prerokovanie návrhu kúpy nádob na jednotlivé separované odpady - kúpa nádob  na jednotlivé 

separované odpady bude realizovaná  po upresnení zberového kalendára pre rok 2020 

c) Uznesenia – splnené úlohy zo zasadnutia 04.12.2020 

Č. 64/2019  Otvorenie zasadnutia  

a) určenie  zapisovateľa 

b) určenie overovateľov zápisnice 



c) Schválenie programu rokovania  Bez  pripomienok 

Č. 65/2019  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – bez pripomienok 

Č. 66/2019  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 

d) Žiadosť o finančnú podporu na  opravu strechy Evanjelickej fary v Obišovciach –bez pripomienok 

Č. 67/2019  Prerokovanie  činnosti obce Obišovce 

a) Rozpočet obce Obišovce na roky 2020,2021,2022 – bez pripomienok 

Č. 68/2019  Prerokovanie  činnosti obce Obišovce 

b) Prerokovanie návrhu kúpy nádob na jednotlivé separované odpady a návrh  zberu použitého oleja 

z domácností v spolupráci so spoločnosťou Trafin Oil Sk-  zber  použitého kuchynského odpadu bez 

pripomienok schválený 

Č. 69/2019  Prerokovanie činnosti obce Obišovce 

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

stavebné odpady – bez pripomienok 

Č. 70/2019  Prerokovanie činnosti obce  Obišovce 

c) Prerokovanie  návrhu VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Obišovce – bez pripomienok 

- Uvedená kontrola Uznesení bola schválená Uznesením č. 72/2020 

3. Prerokovanie činnosti obce Obišovce 

   a) predloženie  návrhu plánu rokovaní OZ na rok 2020 (príloha k pozvánke) 

 -05.02.2020, - 29.04.2020, - 24.06.2020,- 09.09.2020, - 02.12.2020 

- ak vznikne potreba pracovného stretnutia, nie je vylúčené, že bude zvolané obecné zastupiteľstvo aj 

mimo navrhovaného plánu rokovaní 

- Uvedený predložený návrh plánu rokovaní bol schválený Uznesením č. 73/2020 

   b) Návrh plánu činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 (materiál zverejnený na stránke 

obce)  

- starostka obce prečítala Návrh plánu činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 (príloha č. 1 

Zápisnice  zo dňa 05.02.2020 

Starostka obce po prečítaní Návrhu plánu podotkala, že Návrh znie, akoby kontrolór obce pracoval na 

100 % úväzok. Preto položila otázku kontrolórke obce, či nebola legislatívna zmena minimálného 

úväzku. Kontrolórka odpovedala, že nedošlo k zmene legislatívy. 



Odovzdala slovo p. kontrolórke (ďalej HK). HK obce pripomenula, že to je návrh, ktorý môžu doplniť, 

prípadne opraviť, alebo zmeniť bod. Starostka podotkla, že pokiaľ majú poslanci potrebu skontrolovať 

nejakú agendu, tak teraz môžu uvedený návrh doplniť. 

HK obce upresnila, činnosti (uzávierka), ktoré sa musia robiť, overené audítorom, taktiež aj výročná 

správa. Bola robená úprava sadzby stravného, taktiež to platí aj pri služobných cestách. Úprava 

stravného v zmysle zákona, tak aby mali všetci zamestnanci správne. Ďalej uviedla HK obce, že obec 

Obišovce má prijaté VZN o poplatku za rozvoj, ktorý bude musieť byť dodatkom upravený, nakoľko 

došlo k zmene dátumu výberu poplatku. Uviedla, dôležitosť uvedeného poplatku za rozvoj. Upresnila 

ďalej dôležitosť základnej finančnej kontroly, kde boli náhodne vybraté položka z účtovníctva – 

pokladňa. A opäť pripomenula poslancom, že jedná sa o návrh kontrolnej činnosti HK, ktorý môžu 

poslanci doplniť, prípadne pozmeniť. Až po schválení je plán kontrolnej činnosti HK. 

Starostka obce vyzvala poslancov, či majú doplňujúce návrhy. Poslankyňa Síkorová konštatovala, že 

kontrolórka kontroluje všetko. HK uviedla podľa plánu kontrolnej činnosti. Nato reagovala poslankyňa 

Mgr. Sviatková, ktorá sa opýtala či len na základe nejakého podnetu. Odpovedala, že áno aj na 

základe podnetu, prípadne, ak by na niečo prišla, tak si to navrhne do ďalšieho plánu činnosti HK.  

    - Uvedený predložený návrh plánu činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 bol schválený  

Uznesením č. 74/2020 

c) Návrh na zakúpenie kuka nádob na separovaný zber  

Harmonogram vývozu už bol známy (oproti rokovaniu OZ 4.1.2020), kde došlo k zmene pri zbere 

separovaného odpadu. Starostka obce navrhla, aby obec išla do prenájmu 3-kombinácie kuka nádob 

– TKO, plasty, sklo. Cena prenájmu je 0,38 €bez DPH za domácnosť 158,08 € - reakcia p.Legatha- pre 

celú obec? – áno – odpovedala starostka. Prenájom je na 5 rokov. P. Legath po 5 rokoch sú 

amortizované, - áno – stávajú sa majetkom obce. Ďalej reagoval p. Legath či je možné kombinovať 

uvedenú 3-kombináciu kuka nádob, respektíve, či si môže navýšiť počet žltých na dve a zelenú by 

nepotreboval. Na uvedenú otázku starostka reagovala, že musí zistiť u obchodníka spoločnosti Kosit. 

Poslankyňa Síkorová konštatovala, či bude u každého potreba mať všetky 3 kuka nádoby. Je ťažké 

odpovedať. Aj kompostéry ešte nemá každý – vyjadrila sa starostka a očakáva, že na jar ak sused 

zbadá u najbližšieho suseda, tak bude záujem obyvateľov, ktorí ešte nemajú kompostér. Poslanec 

Legath konštatoval, či vôbec potrebujeme čierne, keď každý teraz má kuka nádoby na TKO. A teda, 

či nezameníme čierne na iný druh pre separovaný odpad. A teda, že došlo k zmene, t.j. plasty, VKM 

a kovy sú zlúčené do jedného, tak tam je to väčšia masa. Za seba poslanec Legath upresnil, že on do 

svojej domácnosti by potreboval aj 3 žlté kuka nádoby. Papier nie – je to väčšinou kartón. Starostka 

upresnila koľko by stál prenájom 2-kombinácie – výhodnejšia cenovo je 3-kombinácia. Poslanec 

Legath uviedol, že je nepomer odpadu do žltej kuka nádoby a zelenej na sklo. Poslankyňa Síkorová 

uviedla, že na sklo – tam zas nie je tak častý zber a nezaberie toľko miesta.  Na to reagovala, že 

nevie, či taká možnosť je a teda to prezistí do najbližšieho zastupiteľstva v spoločnosti Kosit – počet 

domácnosti 140.  

Starostka ešte informovala poslancov, že zber je od 6,00 hod – do 18,00 hod. podľa toho ako 

zberová spoločnosť uvedený zberový deň príde do obce.  

Bolo prijaté Uznesenie, že OZ navrhuje balík 3-kombinácia žltá- žltá- zelená a schvaľuje takto 

navrhnutú kombináciu na prenájom na dobu 5 rokov – prijaté Uznesenie č. 75/2020. 

d) Návrh na vypracovanie dodatku PHSR obce Obišovce – dotazník pre občanov (príloha 

k pozvánke) – pozri na konci zápisnice pod príloha č. 2 



Slovo - otázkou „môžem“ si po súhlase starostky zobral poslanec Legath. Začal slovami ja som si 

vykonal taký  prieskum. Najčastejšia otázka bola, či som a  som odpovedal, že nie som ch.. (prepáčte 

za vulgarizmus). To bola najčastejšia otázka. Ja som si značil všetko. (Starostka sa ešte raz opýtala, 

či toto bola otázka z dotazníka?- odpoveď - hej) Začnem s tým, nehnevajte sa, ale tie skratky bežný 

človek nemá šancu vedieť  čo je PHSR. Čiže Vás poprosím do budúcna rozpísať skratky. Bežný človek 

nebude vedieť čo je PHSR. Začnem prv  tým, čo ľudí najviac trápi: 

- Prvá otázka je čo koľko stálo?  - starostka položila otázku Čo koľko stálo?, odpovedal p. 

Lehath (ďalej pL) – napríklad Koľko stálo priekopa pri Zuzinom dome, koľko stálo tamto, koľko 

stálo hento... –starostka reagovala, všetko je zverejnené, pL reagoval: všetko je zverejnené, 

mňa keď sa to opýtajú na ulici ja to neviem povedať. Starostka reagovala, že stačí odpovedať: 

www.obisovce.sk – povinné zverejňovanie – faktúry, na to pL reagoval, mne neoponujte, ja 

hovorím, čo ľudí trápi. 

- Ďalšie: Kedy sa bude meniť plat starostu? – meniť? – reagovala starostka, jedny chcú zvýšiť, 

druhí znížiť . pokračoval pL - Ja hovorím, čo ľudí trápi.  

- Kedy obec prestane podporovať alkoholikov v obci? 

- Kedy sa dokončí ihrisko? To sa mladí pýtali – tá štvrtá strana, ktorá dodnes ani  nie je začatá. 

- Výkyvy napätia v elektrickej sieti, neviem či viete o tom, ale  ja to doma meriam, bežne máme 

na jednej fáze 200 a na tých zvyšných dvoch 260. – starostka reagoval, že dnes na obecnom 

úrade bola z Vašej lokality občianka a vysvetľovala to, vďaka jej novým spotrebičom 

v domácnosti u zastaralejších spotrebičoch to nezistia, tak jej dokonca ďakovali pracovníci 

elektrárni, ktorí prišli odstraňovať poruchu. Porucha bola v trafe. Starostka položila otázku pL, 

že čo s tým má obec? – pL odpovedať, že on hovorí čo trápi ľudí. Starostka reagovala, že na to 

je VSD a nie obec.  

- Kedy bude vodovod? – starostka reagovala, že aj ona by to chcela vedieť. pL – to je otázka, 

ktorú sa ľudia pýtajú.  

- Kedy zavedieme v strede obce parkovné? – bo že vraj to je súkromné parkovisko tam – 

starostka reagovala, že verejné priestranstvo sa prenajíma za poplatok 4 € za m2 – na to 

reagoval pL: ja nie som ten čo dáva otázky – ja na záver sa k tomu vyjadrím, keď dovolíte. 

Starostka odpovedala: áno. 

- Prečo obec toleruje, keď si niekto na obecnom pozemku položí prekážky: kamene, zábrany 

rôzne, že vraj to nemá byť a ja s tým súhlasím – dodal pL. K uvedenému sa vyjadrila p. 

Síkorová, že na tom mal Kysak nejakú túto a nezriešili to. Tiež majú kamene poskladané. 

- Tie svetlá čo sme sa bavili od Tkáča vyššie nesvietia ani jedno k Jeníkovi...Sedlákovi 

- Napríklad: Kedy sa zahradí ulička? Smerom dole, že je to nelegálny prechod, niektorým ľuďom 

to vadí a v zime je to nebezpečné, napr. moja suseda si tam zlomila nohu 

- Že kedy urobíme obecnú krčmu? – reakcia poslankýň bol smiech – pokračoval pL: bola taká 

otázka! No tak čo? 

- Treba orezať všetky stromy ponad obecné pozemky, konkrétne orechy, v jesennom období si 

majitelia lístie neodpracú z cesty 

- Ďalší vodovod a tu ešte bola že, nechcú, žeby to bolo cez VVS, lebo to je veľký poplatok 

http://www.obisovce.sk/


- Kedy bude kanalizácia? 

- Nejaké lavičky po dedine – to by sa možno aj dalo. 

- Nejaké park – oddychová zóna, nie pri hlavnej ceste 

- Odstrániť preliezky od Pomníku padlých hrdinov 

- Psie hovná! Kedy budú bedne na psie hovná po dedine? 

- Koľko stojí prenájom obecných priestorov? 

- Znečisťovanie obecných pozemkov, napr. od nás keď vychádzajú z Hradu z poľa na cestu až po 

križovatku je tam blato – pýtajú sa? 

- Zvyšovanie platu obecných zamestnancov 

- Kedy bude v dedine poriadok? 

- Zimná údržba, hlavne im vadí tá malá, konkrétne keď sme sa bavili teraz o tom jak Palyho 

auto vtedy (ulička za kD) musím povedať, že vtedy tá cesta bola nezjazdná - hej  – dobre.  

(poľadovica –pozn.  zapistovateľa) 

Tým chcem povedať jednú dôležitú vec: akonáhle sa budeme ľudí pýtať, takéto otázky sa 

dopracujeme k takému, k takejto zložke, nechcem povedať, že nie celkom relevantných 

odkazov.  

Ďalšia vec, pokiaľ robíme dotazník – tak nemôžme mať dopredu odpovede. Dotazník sa dáva 

prázdny a ľudia musia tam dopísať niečo. Nieže ideme hlasovať. Napríklad ako nie som 

celkom stotožnený s tým, že ideme rekonštruovať kuchyňu a ľudí sa pýtame, povedzte 

jediného občana obce, ktorý má záujem o rekonštrukciu obecnej kuchyne,  ako, prečo by to 

dakto chcel dávať robiť. Nepochopiteľné pre mňa. Hej. Ľudí trápia tisíc vecí, ale kuchyňa!? To 

môžte vy vedieť, že  či  je to potrebné, alebo nie je potrebné, dá, alebo nedá sa počkať. Ale 

kuchyňa občanov netrápi! Načo im to je? – Hej. 

Teraz spevnené plochy – navrhujem, aby sme sa zhodli na nejakých pravidlách aj vo vzťahu 

k tomu poplatku za miestny rozvoj, kde bude nejakým spôsobom definované, že   koľko  a aká 

je investícia zo strany obce do tých komunikácií pôjde. Ja neviem teraz tie pravidlá, sú 

samozrejme tie pravidlá sú  na rýchlo ušité, ale musí niečo také fungovať akože ku každému 

domu robíme 15 metrov komunikácie – hej, alebo keď je dom neviem na koľko, abo koľko 

platí, trojnásobok poplatku za miestny rozvoj, alebo niečo podobné, hej, toto u nás nemáme 

a teraz keď si to tu počítame, tak prečítame, tak vlastne zistíme, že na základe akého kľúča to 

je. Toto sú hriechy minulosti, to je jasné. Lebo napr. p. Gálik, všetci viete, že mal zahradené, 

nie on, ale jeho predchodca, ulica bola zahradená – pred jeho pozemkom, preto mu neurobili 

asfaltovú cestu, hej. Pán Gálik  samozrejme to ani nevie, lebo skôr ako on to kúpil, už to bolo 

odhradené.  Takže – hm..-   otázka starostky: Kedy tam bolo zahradené? – odpoveď pL – bolo 

ja si pamätám. Netvrdím, že je to málo rokov, ale bolo tak zahradené. Starostka, 

konštatovala: šak mi sme tam chodili ako deti cez ten múr. Ja si to preto pamätám ako 

chlapec, keď som bol. Otec pána Kolcúna a môj otec boli najlepší kamaráti z detstva sme tam 

chodievali a tak bol kol. – krížom cez ulicu bol plot k tej chatke, vtedy ešte. No – koment 

starostky. Pokračoval pL : dobre ešte, toľko je k tomu jednoznačne nesúhlasím s tým, aby sa 

dali dotazníky predom s predpripravenými odpoveďami. Dotazník môžeme dať, ale bez 

odpovedí.  



A teraz, keď sa pozrieme ako to je s tým parkoviskom pri miestnom cintoríne, šak už sme 

o tom tri krát hlasovali, sme to posledne schvaľovali niečo s VÚC-ečkom.  A teraz sa pýtame 

ľudí, či to chceme robiť? – nechápem to.  

Od prázdnin sme riešili toto parkovisko – konštatovala poslankyňa Síkorová. 

Starostka vysvetľuje: to sú  viac-menej okruhy, to nie – do reči jej vstúpil  

pL, ktorý povedal: Ja si to tak predstavujem, že my keď toto schválime, tak zhruba s týmto 

textom vybehnú otázky na papieri do každej domácnosti. ...ďalej pokračovala starostka: nie, 

nie.. tú sme preto, áno to parkovisko pri miestnom cintoríne bolo schválené, že bude 

realizované z prostriedkov MAS Čierna Hora – Hornád, kde „maska“ je tak ako sa dávno 

vyjadril bývalý poslanec: „mŕtve dieťa“ Ďalej starostka pokračovala: aj na mikroregióne sme 

to preberali, pretože ja som myslela, že kolegovia, ktorí mali hotové projekty, že už aj robia 

(realizujú). Všetko stojí, nič sa nedeje. Takto, keď sa robili pred, je tomu dvanásť rokov, 

vlastne vypracovaval sa  tento program hosp.rozvoja obce, boli isté okruhy. Ľudia k tomu 

písali.  

Opäť vstúpil do toho pL: dobre, ale v tom ponímaní malo byť: Investície do obecných budov 

a nie rekonštrukcia kuchyne. Niektoré sme sa jasne vyjadrili, že sme proti v tomto volebnom 

období.  

S: to čo hovoríte, že komu by to – do toho vstúpil pL: no povedzte komu by to –  

S: asi tí šiesti, čo napadli naše poslankyne Síkorovú a Sviatkovú. 

 Reakcia p. Síkorová – ich nezaujíma kuchyňa, ich zaujíma jedlo.  

Reakcia pL: a to nesúvisí a to sme sa už bavili o tom. 

 Starostka: preto v tomto smere je vedený dotazník, starostka konštatovala: výborne, 

a vyzvala poslancov, aby pripravili  dotazník – Vy ako poslanci. 

 Reakcia p. L : ja som proti tomu, aby sa tam vôbec niečo písalo, to znamená, že návrhy 

a okruhy požiadavok občanov – bodka- a nič viac. A uvidíme, to budú znášky. Toto je vyložene 

scestné. 

 Starostka : Bez akéhokoľvek orientačného bodu. 

 pL: Keď nechceme navádzať občanov na také reči a nehovoriac o tom, že všetko čo nebude 

podpísané je absolútne jednosmerné do koša. Ináč to nemá zmysel. 

 P. Síkorová: anonymné nemajú zmysel.  

pL: Ja Vám napíšem dvadsať, keď chcete. Odpovedí akých chceme. Povedzte čo tam chcete 

mať, ja Vám vybavím tridsať. To nemá zmysel. 

 pSíkorová-anonymné to nemá zmysel.  

pL: za prvé: musí byť konkrétne, ktorý obyvateľ čo požaduje. Tam sa vlastne ukáže z ktorej 

časti dediny čo zhruba koho trápi. 

 Starostka: „No“ 

 pL: neviem čo?  



A nesmie byť anonymný – konštatuje starostka. 

 pL: áno nesmie byť anonymný. Toto je totálny, ale že totálny nezmysel. Si pozrite, môžem to 

ešte raz prečítať.  

Starostka: to je anonymné 

pL: toto je anonymné, ako ja viem, kto mi to nadiktoval, ale ako?  

Starostka: konštatovala, že vodovod sa jej páči 

pL: pozor, ale nie z VVS 

Starostka: zo Svinky? 

pL: neriešte to. To proste ako toto chceme vedieť, že koho čo trápi?  

Starostka: ale to je aj vzorka, ako ľudia rozmýšľajú. Je dobre vedieť. 

pL: čiže, hm... jednoznačne nie! Takýmto spôsobom, týmto štýlom,  absolútne Nie! Treba si 

uvedomiť, že aký bude výsledok z toho, alebo treba predpokladať, odhadnúť. Ten výsledok má 

k niečomu viesť. Nemá viesť k tomu, že budeme ... čítať 

pSviatková: nešťastní... 

Starostka a zapisovateľka: to aj tak budeme... 

Starostka: to jedno 

pSviatková: nezmysly 

Starostka: Dobre..hm.. navrhujem teda, aby to boli rozposlané hlavičkové papiere s erbom 

obce Obišovce  

pL: napríklad 

Starostka: kde bude, verím tomu, nie meno a priezvisko, ale súpisné číslo 

pSviatková: áno 

pL: je to konkretizovateľné, dá sa overiť námatkovo, že či to niekto písal, nepísal, hej. 

Starostka: ale mi to nebude šetriť. 

pL: prečo meno a priezvisko tam nemá byť? Ja sa za svoje meno ani priezvisko nehanbím 

pSíkorová: ani za svoj názor 

pL: keď sa niekto hanbí, tak nech tam čuší.. 

pSíkorová: nech nepošle nič.  Neriešme nič, keď sa nevie podpísať.  

pL: hej tí čo nevedia sa podpísať, absolútne sú pre mňa nezaujímaví, aj keď idete voliť, musíte 

tam prísť s občianským preukazom a preukázať svoj názor 

Starostka: dobre, čiže: smiem tu písať, pre vypracovanie dodatku.... a tú krčmu? To fakt?  

pSíkorová: aj ja som za krčmu. 

pSviatková: aj ja 



pSíkorová: ja som prvá za krčmu.  

pSviatková: veď nemáme žiadny spoločenský život – nočný 

pSíkorová: to je vážne a vážný problém – pripojil sa aj pL 

p. zapisovateľka konštatovala: ja by som Vám odporúčala vážne problémy. 

pSíkorová: to je vážny problém, pre mňa to určite je vážný problém!  

pL: ja tento problém viem riešiť, ale, ako je to problém 

Starostka: a vy ako poslanci máte aj riešenie, že ako kde obecnú krčmu?  

pSíkorová: obec nemôže mať krčmu 

pL: to boli otázky ľudí.. 

otázka zo strany zapisovateľky: Ste za krčmu, alebo obecnú krčmu?  

pSíkorová: za hocijakú, mne je to úplne jedno aká, len nech mi to zmizne spred obchodu – to 

je katastrofa 

Starostka: formát A4 s erbom obce, súpisné číslo nehnuteľnosti,  

pL: a meno!, lebo niekto môže napísať, z toho súpisného čísla je, ale 

zapisovateľka: ale čo keď,  

Starostka: pripravím ja tlačivo, s tým že to bude obec Obišovce č. 1,  

pŠčepita: bez mena 

pSviatková: treba tam meno, lebo ja mám iný názor ako moje dieťa.  

Starostka: dospelé 

pSviatková: Áno, dospelé dieťa. 

Starostka: uviedla, že ak príde lístok zo súpisného čísla 167, že som za obecnú krčmu, tak je 

zrejmé, že bude to písať dospelá osoba a nie dieťa. 

Poslanci obecného zastupiteľstva nemajú určené obvody, odmietli roznášať lístky na dotazník 

ohľadom plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a zároveň navrhla poslankyňa 

Síkorová, aby sa zvolalo verejné zhromaždenie, kde sa ľudia vyjadria a povedia, čo by chceli, 

aby sa v obci urobilo. K uvedenému sa vyjadrila poradným hlasom aj kontrolórka obce, chce 

povedala, že je najlepšia forma komunikácie s občanmi prostredníctvom takéhoto 

zhromaždenia. Áno ako zástupcovia obce môžu poslanci predniesť okruhy, akým smerom by 

sa mala obec uberať. Reakcia pL: nemá na verejnom zhromaždení vystúpiť. V konečnom 

dôsledku o aktivitách hlasujú poslanci, ktorí rozhodnú čo sa bude robiť. Starostka navrhla, aby 

poslanci spracovali návrh na vypracovanie, no pL reagoval, že poslanci nie sú od toho platení 

a teda má to urobiť personál obecného úradu. 

 Na základe uvedeného bolo Obecným zastupiteľstvom schválené Verejné zhromaždenie na 

deň 14.3.2020 za účelom návrhov a podnetov na ďalší rozvoj obce. 

Diskusia v tomto bode rokovania sa na základe prijatého Uznesenia zvolať verejné 

zhromaždenie s podmienkami financovania ďalších aktivít obce ubrala smerom, že poslanci 



reagovali na to tak, že nevedia akými finančnými prostriedkami vedia pracovať a čo teda si 

môže do budúcna naplánovať. Opäť p. kontrolórka uviedla, že je k tomu rozpočet obce a je 

z neho zrejmé čo je vyčlenené na kapitálové výdaje obce. pL reagoval, že poslanci nevedia 

bežnú réžiu obecného úradu a výdaje s tým spojené, taktiež napríklad, že v minulom roku bola 

schválená klimatizácia a ešte nie je urobená, či teda sú finančné prostriedky. Ďalej pL uviedol, 

že poznajú pohyb peňazí. Na to reagovala starostka aký pohyb ma na mysli? Odpoveď znela, 

že či všetko je uhrádzané bankovým prevodom – z účtu. PSíkorová mala otázku, že dobre, 

napr. mali vedomosť poslanci, že je k 31.12.2019 80 tis. Eur. Je to pravda aj dnes? Na to 

starostka uviedla, že áno sú. Rozpočet je záväzný. Bude výročná správa a záverečný účet a tie 

sumy sú záväzné. Starostka ďalej vysvetľovala, že aj otázky v poslednom zastupiteľstve 

ohľadom rozpočtu a klasifikácie, ktoré priamo rozoberali s Ing. Nedbalovou sú nemenné. 

PLegath sa vyjadril a spomenul, že Ing. Nedbalová sa vyjadrila, že pomenovanie jednotlivých 

názvov v rozpočte nie je jasné a nekorešponduje s účelom. Následne – účel čerpania je 

stanovený zákonom a číselným radom, čo pre účtovníka je záväzné. Poslanci sa dožadovali 

vysvetlenia v zmysle rozpočtovej skladby. PLegath ďalej uviedol, či nie je možné dostať 

tabuľku výdavkov. Starostka uviedla, že je štvrťročne čerpanie rozpočtu. PLegath uviedol, že 

preňho nie je prehľadné čerpanie rozpočtu, preňho je prehľadné to čo bude uvedené v tabuľke 

všetko čo odišlo z účtu a všetko čo bolo platené z pokladne. Starostka uviedla, že na toto (v 

tejto podobe) nemajú poslanci právo. Ďalej starostka pokračovala, že takto zadefinovanú 

požiadavku môžu dať úlohu kontrolórovi obce, nech Vám oprávnené výdavky a na ktoré 

kategórie rozpočtu sú napojené. Následne si vzala slovo kontrolórka obce, ktorá sa snažila 

vysvetliť poslancom skladbu rozpočtu obce, financovanie obce – jednorázový balík (podielové 

dane) ale v 1/12 + vlastné príjmy obce (daň z nehnuteľnosti, správne poplatky). Kontrolórka 

uviedla, že môže za isté obdobie urobiť prehľad (na základe podkladov účtovníčky) aké boli 

príjmy a aké boli výdaje v danom období. PLegath uviedol ako príklad, že koľko nás stojí 

prevádzka škôlky. Kontrolórka obce uviedla, že nakoľko je to účtované zvlášť (rozpočet) je to 

vyčísliteľné. Kontrolórka obce  žiadala poslancov, že účtovníctva v podnikateľskej sfére je 

náročnejšie a odlišné oproti samospráve. Pozná z praxe mnoho účtovníkov, ktorí účtovníctva 

v samospráve nepochopili. PSviatková uviedla, že ak by vedela účtovníčka spracovať rozpočet, 

aby tam nebolo že 41, 46 ( zdroje financovania) a niekoľko krát sa opakujúce, ale spolu. 

Kontrolórka uviedla, že nemôže účtovníčka toto urobiť, rozpočet je zákonom zadefinovaný. 

PSviatková uviedla, z minulého zasadnutia, že sama účtovníčka povedala, že je tam niekoľko 

krát uvedená s rovnakým pomenovaním položka, tak toto by mohla vypustiť, avšak, pokiaľ sa 

nenachádza číselná hodnota v inom roku (minulosti, budúcnosti – rozpočet je viacročný). Pre 

poslancov by to vedela urobiť, aby tomu rozumeli – dodala pSviatková. Opäť položil otázku 

pLegath, že nemajú možnosť odkontrolovať konkrétne položky. Odpoveď kontrolórky obce 

bola: Máte. Otázka pL: Ako? Pokračovala kontrolórka obce, dáte si konkrétne položky 

v rozpočte, napríklad služba: ja si vytiahnem tú položku od A po Z mi hodí všetky 300 položiek, 

ktoré boli účtované (rozumej napríklad). Vy na to máte právo, keď to dáte za úlohu 

Kontrolórke obce. Ďalej pokračovala, že uvedú, napríklad tovary...analyticky z účtovníctva 

presne na danú hodnotu musí doložiť položky, ktoré tvoria túto sumárnu čiastku. Stále 

hovorila kontrolórka obce: „Musíte vedieť, čo konkrétne chcete.“ PSviatková, uviedla, že 

niektoré názvy sú tak nezrozumiteľné. Kontrolórka obce uviedla, že chápala by, keby tomu 

nerozumeli poslanci, že v rozpočte by boli uvedené iba čísla bez názvu, ale rozpočet obsahuje 

aj pomenovanie (633..). PLegat povedal: „Keď to skrátime, nemáme nárok, aby sme videli 

pokladničnú knihu a výpis z účtu?“ Kontrolórka obce opäť povedala: „Takže si povedzte čo 

chcete, - reakcia pL: „ Mne stačí, keď poviete, že nemáme nárok a ja poviem, nemám nárok 

na to, aby som nahliadol do toho, dajte mi s tým pokoj!“ Starostka obce opakovane povedala: 



bude záverečný účet. Reakcia pLegatha: záverečný účet je výsledná suma. Starostka 

odpovedala: áno, výsledok hospodárenia, ale neviem či ste hospodárili tak, alebo ? Reagovala 

kontrolórka obce, ktorá povedal: nie, nie, tak moment, to nehovorte ani zo srandy. Pridal sa 

pŠčepita, veď výsledok hospodárenia tam je všetko napísané. Na to reagoval pLegath: 

„Poviem Vám výsledok hospodárenia je 30 tis. Eur – príklad, ale prečo nie je 40? a prečo nie 

15?  Mňa sa toto opýtajú a čo ja im mám povedať? Kontrolórka obce reagoval: to je pekná 

otázka. Ten kto chce vidieť, alebo sa Vás pýta, tento rozpočet je zverejnený 15 dní pred 

schvaľovaním na stránke obce, na internete. PLegath: z toho rozpočtu čo uvidí? Kontrolórka 

obce: nech sa príde pýtať ten občan. PLegath: ale čo sa príde pýtať? Čo tam z toho zistí. Koľko 

z ktorej položky je zúčtované? Starostka obce: On vie čo chce, nech sa príde pýtať. 

Kontrolórka obce priamo pLegathovi odporúča, aby sa spýtal daného občana, nech povie čo 

chce konkrétne, ja Ti to zistím, lebo to je žiadosť od občana, lebo ja ako tvoj zástupca prídem 

to zistiť. PLegath: ale ja nemám nárok, aby som to zistil. Kontrolórka obce: Vy si pýtajte ako 

požiadavku od obce, alebo dajte mne úlohu. Otázka od pSviatkovej: Rekonštrukcia miestnych 

chodníkov a zase rekonštrukcia miestnych chodníkov, prečo? Odpovedala kontrolórka obce: 

lebo tu je iné číslo a aj tu je iné číslo - sú tam rôzne kategórie. PSviatková, lebo keď sa opýta, 

že koľko to stálo tá údržba, alebo? Starostka odpovedala: lebo niektorá údržba je bežný výdaj, 

niektorá je z kapitálových výdajov. PLegath: No chápete, povedzte námatkovo meno a sa 

opýtame toho človeka, občana obce či tomu rozumie. PZariková otázka smerom k pLegathovi: 

A teraz vy chcete, aby všetci občania obce vedeli účtovníctvo? pLehath: toto nie je 

účtovníctvo, lebo keď ja si otvorím v svojej firme doklady, tak viem presne, kde išli peniaze. 

Z toho ja neviem, kde sú peniaze. Keď nato nemám nárok, tak na to nemám nárok – dobré, 

konštatoval pLegath. Kontrolórka oponovala: nie, že nemáte nárok, to je zlé povedané. Mne 

ani nenapadlo-pokračovala kontrolórka obce, že Vy tomu nerozumiete. Im sa nečudujem 

(pSviatková, pSíkorová, pBeniš) lebo sú noví. Vy keď sa ma opýtate, ja Vám všetko poviem. 

PLegath: Musíte si uvedomiť, že toto pre nás nie je. Lebo Vy my poviete čo tam je, ale čo tam 

ešte je v tom účtovníctve, to mi nepoviete. Reakcia kontrolórky: účtovníctvo v súčasnej dobe 

toto účtovníctvo ide do centrálneho systému – nedal dohovoriť pLegath kontrolórke obce, 

nakoľko položil otázku: Mňa by zaujímalo, že či tam nie je dačo, čo tam nemá byť z niektorej 

z tých položiek. Ako ja to  viem skontrolovať z tohto? Kontrolórka obce: vytiahne Vám položku 

od A po Z a vy môžete skontrolovať, čo tam je. Otázka pSviatkovej: tieto slová, slovné 

spojenia to sú dané zákonom, že to tam musí byť? Kontrolórka: áno. PSviatková: len je naša 

vec, či tam dáme nejakú sumu, ale nie. Starostka pokračovala: pokiaľ bude Výročná správa, 

ktorá bude s výsledkom hospodárenia obce Obišovce 2019, oznámila poslancom stav účtu 

k 31.12.2019 bol účtovný 67.145,96 eur vo VUB a účtovný zostatok k 31.12.2019 Prima banka 

bol 64.144,53 eur. Kde nie sú zohľadnené ešte úhrady miezd za 12/2019. Kontrolórka obce si 

vzala slovo a konštatovala, že toto je problém medzi účtovníctvom podnikateľa a samosprávy. 

Podnikatelia nič neriešia, iba DPH, čo počúvam od iných. Tu je to úplne ináč. Starostka opäť 

pripomenula: Je tu útvar hlavného kontrolóra, pokiaľ poslanci majú podozrenia a teda ako ste 

povedali, čo v tej položke sa nachádza, ako ja mám byť spokojný, že v tomto rozpočte tých 12 

tisíc je všetko oprávnené, nech sa páči, tu sme mali Návrh plánu kontrolnej činnosti – Vy aj 

keď ste ho schválili, máte stále možnosť požiadať hlavného kontrolóra o podrobný, napríklad 

v kategórií rozpočtu – nazvete ho pomenovaním, prípadne číslom programu, že Vám nie je 

jasné a žiadate o kontrolóra obce o podrobné čerpanie danej položky rozpočtovej položky, 

prípadne môžete požiadať, ale to sa spája kontrolór s účtovníkom – požiadavku, že chcete 

každý štvrťrok bez toho, žeby sme mali zastupiteľstvo, môže Vám účtovníčka po ukončení 

štvrťroka čerpanie rozpočtu odoslať emailom. PLegath: ale takú tabuľku bludnú, to zasa nie. 



Starostka: to nie je bludná tabuľka. PLegath: nájdime v dedine niekoho, kto tomu bude 

rozumieť. Starostka: p. Legath, nehľadajte v dedine. PŠčepita: môžeme to preniesť do 

stavbariny. Robíš stavbarinu, Ty dáš nejaký rozpočet, rozumie tomu každý? pLegath: Nie, ale 

sa ho snažím urobiť tak, nedám výkaz, výmer, ale napíšem čo koľko stálo. pŠčepita: takže, keď 

ty dáš výkaz, výmer, dáš rozpočet, takisto aj ekonómka urobí presne podľa toho, podľa 

zákona a nie každý je ekonóm, žeby rozumel tomu, nie každý je ekonóm, tak isto, ako nie 

každý je stavbár. pLegath: jasné, ja nie som stavbár napríklad, hej. pSviatková: čo urobiť 

preto, aby sme rozumeli? Kontrolórka obce: musíte sa pýtať. Dohodnime sa, že prídete raz 

pred zastupiteľstvom, a čo nebudete vedieť, ja sa budem snažiť, lebo mne ani nenapadlo, že 

Vy tomu nerozumiete, že sa pýtate. Krásnu otázku ste dal: dávame do rezervného fondu 

40tisíc, ja som počula takú odpoveď: supéér. Ja som povedala, to pre Vás je super? Z akého 

rozpočtu? Lebo pre mňa je to číslo, ktoré mi nehovorí nič! Lebo zo 400 tisíc ušetriť 40tisíc, je 

nič. Starostka: Výročné správy, ktoré sú na stránke obce, môžete si ich čítať od rána do 

večera. Starostka reagovala na gesto pLehatha a hovorila: je tam príjem je tam výdaj...to čo 

hovorí p. Balková (kontrolórka) a uvádza, že keď bol výsledok hospodárenia 30tis a keď bol 

príjem 200tisíc s podielovými daniami + dane z nehnutľnosti a polatky, tko plus a minús-

žiaden rozdiel, urobilo sa toto a toto... to sú tie veci a vo výročnej správe je toto všetko. 

PLegath: zoberme niektorú položku: prevádzkové stroje, prístroje MŠ, ale ja chcem vedieť, že 

či kúpili sporák, alebo mikrovlnku? Kontrolórka: presne viete, lebo na tej položke je to 

naúčtované. pLegath: z čoho? Ja to nevidím tu z toho. pSviatková: my len sumu vidíme. 

Kontrolórka: áno sumu vidíte, veď  z toho by Vám vyšla 12stranová veľká zostava. Toto je 

sumár. Veď keď si zoberiete mzdy, z toho je jasné, tu ešte nie je škôlka. pLegath: bordel je 

v tom riadny. Kontrolórka: tak to musí byť, my sme si to nevymysleli, verte. Pre nás je to 

komplikované, musí sa to tak robiť. Starostka obce sa opýtala pLegath: Vy ste poslanec už 

ktoré volebné obdobie? PLegath: zhruba viem čo tam  je, ale mne keď sa opýtajú a teraz čo 

kúpili do škôlky? Otázka zapisovateľky: A to sa Vás až teraz začali pýtať? pLegath: nieéé. 

Predtým som sral na to (pozn.zapisovateľa prepáčte za vulgarizmus) pŠčepita: aký je 

problém? Veď ide na stránku a tam je to zverejnené čo sa kúpilo. pLegath: okrem 

hotovostných výdajov. pŠčepita: všetko ide cez banku. Kontrolórka obce vyzýva: pozrite sa, tu 

je všeobecný materiál (položka v rozpočte), kde sa kupuje- slovo si vzala zapisovateľa, ktorá 

položila otázku pLegathovi, nakoľko jeden pán sa vyjadril, že prejedáme peniaze obce. Vy si to 

tiež myslíte? Odpoveď: Nie, ale – opäť slová zapisovateľky: či prepíjame, ešte lepšie? Reakcia 

pSíkorovej: keď sa pozrieme na obecného zamestnanca, tak by som povedala, že aj hej. 

Pokračuje kontrolórka: tu máte sumu, príjem na 300 tisíc a tie 300 tisíc sú rozpočítané tak aj 

na výdaj, máme vyrovnaný rozpočet. Koľko je príjem, toľko je výdaj. Každá jedna položka Vám 

musí sadnúť. pLegath: my z toho nevidíme. Kontrolórka: Vy prídete tu a poviete: chcem vedieť 

a to Vám vytiahne pracovníčka. pLegath: presne mi povie čo tam je. Kontrolórka: áno presne 

Vám povie, lebo suma Vám musí sadnúť. pLegath: len musím trafiť tú správnu, správny 

riadok. Kontrolórka: Nie, vy musíte prísť a povedať: chcem nákup stoličiek do materskej školy. 

Vytiahne Vám všeobecný materiál materská škola a stoličky faktúra. Lebo jej to musí dať 

dokopy tú sumu. pLegath: jasné. Je to faktúra je to zverejnené, vieme. Kontrolórka: 

a v pokladni, zapisovateľka: a pohonné hmoty tam zistite, že koľko sme prejazdili. Starostka: 

kľudne. pLegath: ja mám za dva dni toľko, čo vy za mesiac.  Zapisovateľka: viete si pozrieť 

rozpočet z pred x rokov pán Legath. Kontrolórka obce pokračuje: ja keď si zoberiem 

pokladničnú knihu, každý jeden doklad musí mať bloček, na základe čoho to bolo zaúčtované. 

Tam nemôže byť nič iné. Idú za radom čísla. PSviatková: my nehovoríme z toho, že niekoho 

podozrievame. Kontrolórka: ale povedzte čo chcete! Pre Boha, ja som úplne z toho šokovaná. 

pSviatková: laicky k tomu pristupovať, lebo ja nie som až taká vzdelaná. Pkontrolórka: No ste 



vzdelaná, len nie že tomu nerozumiete, Vy – ja čo poznám podnikateľky účtovníčky, ktoré išli 

z podnikateľskej sféry behom mesiaca odchádzali zo samosprávy, lebo nerozumeli tomu, že 

jak sa jedna položka musí na desať časti rozdeľovať. Nechápali. No je to tak! pLegath: my 

takto nefungujeme. Kontrolórka: my sme si to nevymysleli, lebo to chce štát. A štát akonáhle 

to odovzdáte a neodovzdáte to správne, tak Vám vyjde 20 bodov červených. pSviatková: my 

sme tomu chceli porozumieť, ľudskejšie. Kontrolórka: povedzte čo chcete! Prídete, dajte mi 

úlohu. Koľko peňazí išlo na toto a toto? Není problém, ja si ... čo si kúpili do škôlky, koľko Vás 

stála..pLegath: to bol príklad. Starostka: PŠčepita navrhuje umývačku riadu kuchárke do šj. Vy 

ste na to povedali: toto nech starostka nepýta, nech kúpi. pLegath: presne tak! Nie je 

problém, príde Anetka (účtovníčka) ona Vám vychŕli všetko. Kontrolórka: ona len zadá 

položku číslo a jej vyjde všetko čo je na tej položke. pLegath: nato už máme nárok? Keď 

vrámci tej položky všetko chceme vidieť? Dobre, napríklad: Kontrolórka: musíte vedieť čo 

chcete, ona keď tu nie je. pLegath: Otázka bola: Načo máme nárok? ..na toto nemám nárok, 

Starostka: uviedla výpisy z banka, účtovné doklady, nie – toto prostredníctvom, to robí útvar 

hlavného kontrolóra a cez neho. pLegath: skade ja mám toto vedieť? Kontrolórka: stále Vám 

hovorím, že Návrh plánu kontrolnej činnosti je návrh, opakujem Vám to siedmi rok, dvakrát 

dávam v roku,  14 krát dávam Návrh plánu kontrolnej činnosti, je iba návrh, ktorý môžete 

kedykoľvek meniť a môžete si pýtať čo chcete. Ja Vám toto urobím, ale potom tieto položky 

z tade (z Návrhu plánu kontrolnej činnosti) vyhodím a urobím toto čo chcete. Lebo ja sa 

musím spojiť s Anetkou (účtovníčka) ja tu chodím dvakrát do mesiaca, ona tiež. Musíme sa 

spojiť, ona mi to vychŕli,  ja to priložím k tomu a dám Vám to.  Nie je problém. pSviatková: ja 

som myslela, že to bude také jednoduchšie. Toľko máme, toľko sme dali, toľko nám zostalo. 

Tento mesiac môžeme si dovoliť, príklad poviem. Starostka a kontrolórka reagovali: nie tento 

mesiac. Pokračovala pSviatková: prvý štvrťrok si môžem dovoliť: jednu klímu, jednu 

túto...zostalo mi na ďalší štvrťrok. Myslela som, že je to také jednoduché. Kontrolórka 

reaguje: nie, tu to máte v rozpočte, čo ste si schválili. Pridáva sa pŠčepita: to čo je v rozpočte. 

pSviatková pokračuje: niečo tam chýbalo, tieto urny a niektoré veci tam neboli dané. Tam 

všetko není pán Ščepita. PSíkorová: koľko stojí taká urnová stena? Kontrolórka: ja Vám to 

vysvetlím, len mi to dajte. Starostka podáva reklamný materiál: urnové steny. Nastala 

diskusia ohľadom cien urnových stien, kde pSíkorová navrhovala, že lepšie sú tie vyššie, avšak 

len tak do výšky očí cca 160 cm, nie tie malé, nie sú také dôstojné. Nastala zhoda názoru 

všetkých poslancov čo sa týka urnovej steny a jej výšky a veľkosti. Starostka uviedla, že bude 

nutné pripraviť poplatok za schránku. Na cintoríne urnová ulička je zriadená, avšak už 

obsadená. Medzi tým ako poslankyne Síkorová a Sviatková a poslanec Ščepita diskutovali 

o urnovej stene, kontrolórka obce sa venovala poslancovi Legathovi, ktorému zo správy 

o kontrolnej činnosti vysvetľovala na základe náhodne vybraných položiek ich účtovnú 

evidenciu, následne úhradu – bankovým prevodom/hotovosť... , krycí list, základnú finančnú 

kontrolu, povinné zverejňovanie. pLegath: teraz Vám presne poviem o čo ide. Dlho som 

rozmýšľal, len neviem či som dobre trafil: príklad hovorím, hej: rekonštrukcia škôlky stála 

30tisíc, a v rámci tej rekonštrukcie, sa aj kotle prekladali, aj nábytok sa nový kupoval, aj 

neviem čo, aj neviem čo, ale mi budeme mať v kapitálovej položke len 30 tisíc eur. Lebo 

prekládka kotla bude prevádzkový náklad, nový nábytok bude jak neviem čo zaúčtované, 

povedzte ako my toto vieme zistiť? Kontrolórka: lebo si zoberiem materskú školu a za rok 

koľko ste rozpočtovali ..pLegath: a budem tam mať všetko aj mzdy aj všetko. Kontrolórka: nie, 

mzdy budete mať  v mzdách, všeobecný materiál vo všeobecnom materiály, kapitálky musia 

byť v kapitálových položkách. pLegath: to si musím vyžiadať materskú školu ako celok? 

Kontrolórka: pýtajte si čo chcete. Čo chcete z toho mi povedzte, konkrétny príklad mi na 

najbližšie zastupiteľstvo donesiete, čo chcete! pLegath: budeme to takto robiť. Lebo dobre 



viete aj Vy, že vlastne pri každej investícií sa dá spustú veci skryť. Kontrolórka: nedá! PLegath: 

no dobre. Kontrolórka: Vy si ručíte za svoje účtovníctvo, ale tu musí mať na danú faktúru jak  

vy hovoríte 30 tisíc: stála práca, musí to byť kapitálka, ináč by to nemohla dať z kapitálových. 

pLegath: niečo čo malo byť v tej faktúre je dakde inde? Kontrolórka: no keď si to takto zoberie 

niekto na svoje triko? Ja nie, keď mám podklad a na faktúre je napísané rozpis práce tak si za 

tým musím ja vedieť za tým stáť. Odkontrolujem túto faktúru, odkontrolovala ja, lebo ja tiež 

môžem mať nejaký orgán, ktorý príde a my to odkontroluje. Ja zase nehovorím, že keď, teraz 

som drzá, že keď dám hlavnému kontrolórovi v Prešove, nech odkontroluje vývoz 1mil 

100tisíc, ten kontrolór je na hlavu spadnutý, keď on to zobral, že on to vykoná, keď odpad je 

už bytovka spadnutá, keby aspoň stále robiť čiarky, že je tam 1200 fúr, tak to chápem. 

pLegath: povie, že bolo. Kto odkontroluje toto. Kontrolórka: ale, že on si to zobral, že to 

odkontroluje – on je debil. pLegath: nad ním už nie je, kto by ho skontroloval. Kontrolórka: tak 

určite, že sa tam dakto obráti, tí čo to napadli, tak si to pôjde skontrolovať, hoci bude 

s bagrom ešte raz presypovať. pŠčepita: nemusí presypovať, on si to vie prerátať, že koľko 

tam bolo kubíkov. Kontrolórka: lebo Vy u Vás vo vašich podnikateľských týchto: elektrické 

práce-také, tu musí byť rozpis. Musí ísť cez verejné obstarávanie. Toto si tak nedovoľte 

povedať. pLegath: to bol príklad. Kontrolórka: ja sa neurážam. Beriem to tak normálne. 

pLegath: neviem sa vyjadriť k tomu, lebo no! Kontrolórka: máte pochybnosti, kľudne, len sa 

pýtajte. Od toho som tu. Ja to beriem. pSviatková: chceli sme to takto priblížiť. Kontrolórka: 

jasné, ale pýtajte sa, není problém. Starostka: keby ste boli vMalej Lodine, kde ešte ani 

stránku nenájdete, tak by som sa trošku čudovala. pSviatková: budeme sa chcieť niečo Vás 

opýtať, to budeme ešte pred schvaľovaním nahlásiť? Kontrolórka: čoho schvaľovaním? 

pSviatková: programu? Starostka: môžete aj priamo. Kontrolórka: poviem Vám, túto úlohu už 

nerobím, lebo Vy mi nemôžete ani zvýšiť plat, ani nič, a ja by som bola asi na hlavu, keby som 

to robila. To nie je o dobrej vôli, ja nemám čas. Ja to za dva dni neodkontrolujem, toto čo vy 

chcete všetko. Preto hovorím, tieto veci neurobí, ale urobím túto. Kontrolórka ešte 

pokračovala, že to neviete odkontrolovať, tak to som dojatá. Kľudne sa pýtajte čo chcete, len 

musíte konkretizovať. Chceme energie za škôlku..pSviatková-to nevieme ovplyvniť.. 

Kontrolórka: chceme ... ale keď máte nejakú pochybnosť, keby som bola poslanec, tiež by som 

sa pýtala, ja sa so svojím ekonómom ako poslankyňa vadím neskutočne. Ukáž mi celé, lebo to 

chcem vedieť tiež, predsa to schvaľujem. pSviatková: veď práve.  

 

Uznesenie č. 76/2020 – Obecné zastupiteľstvo navrhuje zvolať verejné zhromaždenie za 

účelom podnetov, návrhov od občanov obce pre rozvoj obce na 14.3.2020 o 17.00 hodine.  

4. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

   Starostka uviedla, že v tomto bode mal byť obsah bodu 3.  

  pSíkorová, pSviatková a pŠčepita sa venovali materiálu – ponuka urnovej steny. Aby bolo vo výške       

oči z dôvodu umiestnenia kytičky, zapáliť sviečku. Poslanci sú naklonení k zakúpeniu urnovej steny. 

 

- Počas tohto bodu rokovania odišla zo zasadania pani kontrolórka obce a pripomenula 

poslancom, že kľudne nech sa pýtajú čo chcú vedieť. 

pSíkorová, požiadala starostku obce o projekt, ktorý bol neúspešný – rekonštrukcia Kultúrneho domu- 

zhotovenie bezbariérového vstupu. Nakoľko sa tým zaoberá, vtedy, keď tam chodí p. Ludrovský za 

účelom tréningu stolného tenisu, že je to obtiažné dostať sa  dnu bez pomoci. Starostka predložila 



projekt, ktorý riešil: bezbariérový vstup, likvidácia balkóna (zriadené pre premietanie filmov-kino 

Obzor)- zväčšenie sály kultúrneho domu, zriadenie výdaja stravy z priestorov terajšieho skladu – 

bývalého priestoru predaj lístkov. pSíkorová  podotkla, že veľké zmeny nie sú plánované, ona skôr sa 

zaujíma o priestory toaliet, pretože sú dámske toalety veľmi malé.  

pSíkorová sa ešte informovala, že keď bol vianočný stromček demontovaný z centra obce, či boli 

ozdoby odložené.  

5. Záver 

 - starostka poďakovala poslancom za účasť  

 

 

Overovateľ zápisnice ............................................... 

 

Overovateľ zápisnice .............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Príloha č. 1 

 

OBEC Obišovce  

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva  
Obecné zastupiteľstvo  

05.02.2020  

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

obce Obišovce na I. polrok 2020  
Predkladá: Materiál obsahuje:  
PhDr. Mária Balková 1. Návrh na uznesenie  

Hlavná kontrolórka 2. Dôvodovú správu  

3. Materiál  

Spracovateľ:  
Hlavná kontrolórka  

 

1. Návrh na uznesenie  
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:  

schvaľuje:  
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce na I. polrok 2020  

.  

2. Dôvodová správa  
V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti 1 krát za šesť mesiacov.  

Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy 

obce.  

 



Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
Obce Obišovce na I. polrok 2020  
Zámer kontrolnej činnosti :  
Kontrolnými aktivitami prispieť k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a s 
majetkom obce Obišovce.  

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti :  
Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude zistenie stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za 
účelom zefektívnenia činností orgánov obce a budovania dobrého mena samosprávy a spokojnosti občanov, v súlade 
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

Rozsah kontrolnej činnosti :  
V zmysle ustanovenia § 18 d a § 18 f zákona 396/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov v súlade 
s aktuálnymi potrebami obce a obecného zastupiteľstva.  

A.Základné úlohy hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020  
1) Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Obišovce  
za rok 2019.  
2) Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za uplynulé obdobie –  
I. polrok 2020.  
3) Vypracovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020.  

B. Kontrolná činnosť na I. polrok 2020  
1) Kontrola dodržiavania § 19 Overovanie účtovnej závierky audítorom zákona  
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  
2) Kontrola dodržiavania opatrenia MPSVaR č. 176/2019 týkajúceho sa úpravy sadzby stravného v I. 
polroku 2020.  
3) Kontrola zapracovania zmeny v zákone č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov do prijatého VZN obce č. 1/2017 a kontrola jeho uplatňovania v I. polroku 
2020.  
4) Kontrola vykonávania správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia 
finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy – parlamentné voľby 2020.  
5) Kontrola plnenia a čerpania náhodne vybraných rozpočtovaných položiek v I. polroku 2020.  
 
 



C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce  
1) Účasť školeniach organizovaných ZHK  
2) Účasť na školeniach organizovaných RVC.  
3) Účasť na rokovaniach OZ  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce je v zmysle 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení zmien a doplnkov poverením na vykonanie finančnej kontroly.  
Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti 
konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj od čiastkového úväzku určeného na výkon kontroly v obci.  
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvých 6 mesiacov roku 2019 je v zmysle § 18 f / 1 / 
b zákona č. 369/1990 Zb. z. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce od 15.1.2020  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Obišovce na prvých 6 mesiacov roku 2020  
bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ .  
PhDr. Mária Balková  
Hlavný kontrolór Obce Obišovce  
V Obišovciach dňa 15.1.2020 

 

 

Príloha č. 2 

Rokovanie OZ dňa 05.02.2020  

- bod rokovania 3. a)  
- Návrh plánu rokovaní OZ na rok 2020  

 

Návrh plánu rokovaní Obecného zastupiteľstva na rok 2020 

    1. 05.02.2020 /streda/ 

    2. 29.04.2020 /streda/ 

    3. 24.06.2020 /streda/ 

    4. 09.09.2020 /streda/ 

    5. 02.12.2020 /streda/ 

 

Rokovanie OZ dňa 05.02.2020 

- Bod rokovania 3. d) 
- Návrh dodatku PHS obce Obišovce – dotazník pre občanov 

 

1. Vyhotovenie spevnených plôch, rekonštrukcia asfaltových spevnených plôch miestnych 

komunikácií k nehnuteľnostiam (p. Gálik, p. Mojžiš, p. Vokál, p. Imrich – za Svinkou) 

2. budova KD – fasáda 

3. budova MŠ a OcÚ – a) rekonštrukcia kuchyne 

      b) fasáda budovy  

4. parkovisko pri miestnom cintoríne 

5......  „ poprosím o Vaše ďalšie podnety a návrhy“ 

              Vypracoval: Baboľová, 27.01.2020 


