
Zápisnica z plánovaného rokovanie Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.06.2020 

s nasledovným programom: 

Starostka obce privítala poslancov obecného zastupiteľstva a konštatovala, že OZ je  účastné so 100% 

účasťou a uznášania schopné. 

Určila zapisovateľku zápisnice pani Ľudmilu Zarikovú a prečítala navrhovaný program rokovania 

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. Rozpočet obce Obišovce  

    a) Čerpanie rozpočtu – stav k 31.05.2020 

 
4. Prerokovanie činnosti obce Obišovce 

   a) Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Obišovce na II. polrok 

   b) Návrh na vypracovanie dopravnej projektovej dokumentácie za účelom bezpečnosti 

       - umiestnenie dopravných zrkadiel od nehnuteľnosti súp. číslo 9, 10 

      - umiestnenie informatívnej dopravnej značky –  „priechod pre chodcov“ vstup do obce od Kysaku  

     - umiestnenie informatívnej dopravnej značky IP6 priechod pre chodcov doplnenou o dvojicu dvoch 

LED svetiel v obci pri parku  a pod železničným priecestím            

      -  vyhlásenie obce o neverejnej účelovej komunikácií v dĺžke 860 metrov na parcele KNC 1957 za 

neverejnú   

    - návrh značenia trasy na Hrad v intraviláne obce Obišovce v súvislosti s nespokojnými majiteľmi 

chát „Čierny most“ – podaná Petícia k uvedenej problematike –  

    - umiestnenie dopravnej značky B1 zákaz vjazdu v oboch smeroch s dodatkovou tabuľou E12 na 

parcele KNC 1619 v k. ú. Obišovce na jej 246 metri. 

 

 c ) Informácia o činnosti Miestnej akčnej skupiny Čierna Hora – Hornád  

 

d) Návrhy kolumbária na novom cintoríne v obci  

 

e) Rekonštrukcia sály kultúrneho domu, zbúranie balkóna – bývalá miestnosť premietania filmov, 

prepojenie na nový výdaj stravy z miestnosti tzv. predaj lístkov, neskôr knižnica, zriadenie 

bezbariérového vstupu, vonkajšia fasáda budovy  

 

f) Informácia o čiastočnej  rekonštrukcií vedenia miestneho rozhlasu a rozšírenie miestneho rozhlasu 
                         

5. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

6. Záver   



 

Starostka obce po prečítaní návrhu programu rokovania poprosila poslancov o určenie overovateľov 

zápisnice, ktorými boli určení: p. Beniš a p. Ščepita. 

Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie číslo 89/2020. 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

   a) Uznesenia – trvalé úlohy 

    b) Uznesenia – úlohy v plnení 

   c) Uznesenia – splnené úlohy 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A: Berie na vedomie 

a) Uznesenia- trvalé úlohy 

. 

   b) Uznesenia- úlohy v plnení 

  

Č. 76/2020  Prerokovanie činnosti obce Obišovce 

d) Návrh na vypracovanie dodatku PHSR/ Plánu hospodárskeho a sociálneho   rozvoja/ obce 

Obišovce- dotazník  pre občanov- zvolané  verejné zhromaždenie  na ( 14.3.2020 o 17.00 hod.)- úloha 

trvá- nový predbežný termín  na 9/2020 

c) Uznesenia – splnené úlohy zo zasadnutia zo 04.09.2019 

Č.63/2019 

Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva -Inštaláciu klimatizácie do Kultúrneho domu 

Obišovce  - schválená – realizácia v r. 2020 – na základe tel. oznámenia fi. MART SYSTÉM s.r.o., Veľký 

Šariš dátum realizácie je 11.5.2020- úloha splnená 

c) Uznesenia – splnené úlohy zo zasadnutia 06.05.2020 

Č. 77/2020  Otvorenie zasadnutia  

a) určenie  zapisovateľa 

b) určenie overovateľov zápisnice 

c) Schválenie programu rokovania 

Bez  pripomienok 

Č.78/2020  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – bez pripomienok 

Č. 79/2020  Rozpočet  obce Obišovce 

a) Návrh rozpočtového opatrenia – bez pripomienok 

Č. 80/2020  Rozpočet obce Obišovce 



b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k Záverečnému účtu za rok 2019 – bez pripomienok 

Č. 81/2020  Rozpočet obce Obišovce 

c) Návrh Záverečného účtu obce Obišovce za rok 2019 - bez pripomienok  

Č.82/2020  Rozpočet obce Obišovce 

d) Výročná správa obce Obišovce za rok 2019- stránka obce –wwww.obisovce sk-Dokumenty- 

Výročné správy  s doplnením v časti kultúrne akcie a v časti kapitálové výdaje 

Č 83/2020  Rozpočet obce Obišovce 

e) Správa audítora k Účtovnej závierke obce Obišovce za rok 2019 – bez pripomienok 

Č.84/2020  Prerokovanie  činnosti  obce Obišovce  

a) predloženie návrhu zberu komunálneho odpadu v zmysle pripravovanej úpravy zákona 

o komunálnom odpade a v súlade s prijatým Uznesením č. 67/2020 – bez pripomienok  

Č.85/2020  Prerokovanie činnosti obce Obišovce 

b) Správa hlavného kontrolóra z plánu kontrolnej činnosti za obdobie II. polrok 2019- bez 

pripomienok 

Č. 86/2020  Prerokovanie činnosti obce Obišovce 

c) Určenie odmeny zástupcovi starostu obce v zmysle zákona 369/1990 Z.z. §13b ods.3 – bez 

pripomienok 

Č.87/2020  Prerokovanie  činnosti obce Obišovce 

d) Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle  zákona 369/1990 Z.z. §25 

ods.8- bez pripomienok 

Č.88/2020  Prerokovanie  činnosti obce Obišovce 

e) oznámenie funkcií,zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov v zmysle zákona  357/2004 Z.z. čl. 

7- bez pripomienok 

Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie číslo 90/2020 

3. Rozpočet obce Obišovce  

    a) Čerpanie rozpočtu – stav k 31.05.2020 

Starostka obce upovedomila poslancov o čerpaní rozpočtu, klasifikácií položiek a ich možného 

zákonného presunu. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie čerpanie rozpočtu. 

 Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie číslo 91/2020. 

4. Prerokovanie činnosti obce Obišovce 

 

   a) Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Obišovce na II. polrok 

Starostka vyzvala poslancov v zmysle rokovania zo dňa 05.02.2020, nakoľko má obecné zastupiteľstvo 

podozrenia prípadne návrhy, je teraz vhodné, aby poslanci doplnili uvedený Návrh plánu kontrolnej 



činnosti. Po jeho schválení sa stane Plánom kontrolnej činnosti. Určite pri doplnení  viacerých  úloh, 

môže hlavný kontrolór niektoré úlohy vynechať, nakoľko má 10% pracovný úväzok. 

Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie číslo 92/2020. 

 

   b) Návrh na vypracovanie dopravnej projektovej dokumentácie za účelom bezpečnosti 

       - umiestnenie dopravných zrkadiel od nehnuteľnosti súp. číslo 9, 10 – z dôvodu nebezpečného 

výjazdu od nehnuteľnosti obyvateľov súpisné číslo 9 a 10 

      - umiestnenie informatívnej dopravnej značky –  „priechod pre chodcov“ vstup do obce od Kysaku 

– po konzultácií s dopravnou políciou - uvedený úsek je nebezpečný 

     - umiestnenie informatívnej dopravnej značky IP6 priechod pre chodcov doplnenou o dvojicu dvoch 

LED svetiel v obci pri parku  a pod železničným priecestím  - poznámka poslanca p. Legatha prechody 

pre chodcov sú  po namaľovaní veľmi šmykľavé. Starostka uviedla, že prechody pre chodcov obnovuje 

náter Správa ciest KSK. Poslanec p. Legath uviedol, že existuje technológia zdrsnenia. 

Starostka uviedla, že cesta smerom z obce do Lemešian je v zlom stave. Uviedla iniciatívu  občana, 

ktorý priamo sa obrátil na VUC a Správu ciest.         

        - vyhlásenie obce o neverejnej účelovej komunikácií v dĺžke 860 metrov na parcele KNC 1957 za 

neverejnú – neformálne stretnutie poslancov OZ , starostky a konateľa spoločnosti Agro Plus Budimír -

dňa 1.4.2020, - umiestnenie dopravnej značky „Zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy“. Poslanec p. 

Legath uviedol, že nebudeme ju ani udržiavať ak je neverejná. Starostka uviedla, že momentálne nie, 

ale nie je to dôvod. Na základe žiadosti Agro Plus Budimír, kde došlo k značnému poškodeniu 

poľnohospodárskych plodín, ktoré v nájme užíva uvedená spoločnosť a návštevníci hradu, prípadne iní 

vodiči si razia cestu mimo vyznačenej trasy 

Na LV je uvedená parcela označená ako cesta aj napriek tomu, že nie je stavbou, t. j. vybudovanou 

komunikáciou 

 

    - návrh značenia trasy na Hrad v intraviláne obce Obišovce v súvislosti s nespokojnými majiteľmi 

chát „Čierny most“ – podaná Petícia k uvedenej problematike 

Starostka obec prečítala -  Petíciu  v plnom znení. Viď. Príloha 

– poslanec p. Lehath sa opýtal, že s čím sú spokojní majitelia chát? Starostka prečítala celé znenie 

petície, viď. Príloha. 

Z danej Petície je zrejmé, že chatári nie sú spokojní s tým, že turisti chodia touto cestou cez les. 

Poslanec p. Legath tiež namieta ako občan, popred ktorého nehnuteľnosť je značená trasa na hrad 

a chodia turisti. Aj on teda žiada obec, že si nepraje, aby chodili turisti. Zo strany p. poslanca je 

nejasné, čo vlastné chcú? Aj jeho sa to dotýka a polovica turistov, tiež môže ísť okolo ich chát. Chatári 

nie sú občanmi obce.  V závere: vlastník pozemku nech si svoj pozemok označí a ostatné musí zniesť. 

Určite od Svinky je chládok, kde na rozdiel po horizonte „Čerešenky“ stále svieti slnko.  Turistom určite 

je lepšie aj keď je strmšia cesta cez les.  Poslanci skonštatovali, že chatári majú strpieť uvedenú 

turistickú cestičku na hrad.  

Starostka uviedla, že je v obci slabo označená trasa na hrad, čo uviedla aj pri stretnutí s chatármi. 

 

    - umiestnenie dopravnej značky B1 zákaz vjazdu v oboch smeroch s dodatkovou tabuľou E12 na 

parcele KNC 1619 v k. ú. Obišovce na jej 246 metri – starostka uviedla, že umiestnenie takejto značky 

by bolo reálne pri prvej chate, kde končí parcela obce Obišovce. 

– nesúhlas poslancov, nakoľko aj keby sa tam umiestnila značka zázkaz vjazdu okrem dopravnej 

obsluhy – snahou obce je vyjadrili sa poslanci eliminovať počet turistov cez obec. Pani poslankyňa 

Síkorová uviedla, že si na cudzích pozemkoch robia detské ihriská, vymedzujú kameňmi územia, ktoré 

nie sú ich. Určujú čo kto môže a nemôže, ale ony môžu všetko.  



V uvedenom bode položila otázku poslankyňa Síkorová, že koľko je chát v danej lokalite. Zároveň 

starostka v diskusii vysvetľovala duplicitu tzv. súpisných čísel chát so súpisnými číslami rodinných 

domov v obci. Je to dôsledok spred rokov tzv. sčítaním budov, kde obec vydala tzv. evidenčné čísla 

chát a nie sú to súpisné číslo. Poslanec p. Legath  uviedol, že najviac postihnutá je majiteľka 

nehnuteľnosti č. 102, kde parkujú autá pri uvedenej nehnuteľnosti. 

Poslankyňa p. Síkorová uviedla, že značenie trasy na hrad je potrebné umiestniť na viacerých 

miestach. 

Petíciu OZ berie na vedomie. 

 

Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie číslo 93/2020. 

 

 c ) Informácia o činnosti Miestnej akčnej skupiny Čierna Hora – Hornád  – starostka informovala 

poslancov OZ o tom, že bolo spustená I. etapa financovania projektov v rámci MAS Čierna Hora-

Hornád.  Naša obec by sa mala uchádzať v II. etape o projekt  parkovisko pri novom cintoríne – časovo 

september 2020  

 

Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie číslo 94/2020 

 

 d) Návrhy kolumbária na novom cintoríne v obci 

- už na predchádzajúcich zasadnutiach bola navrhnutá suma 12.000,00 eur – elokovaná čiastka  

-  starostka sa opierala o materiály, kde boli uvedené ceny za jednotlivé urnové bunky 

- p. Legath – navrhoval kolmo na cestu a zvážiť terén – bažinatý, mokrý 

- starostka uviedla, že lacnejší variant je obojstranná urnová stena 

- v zásade do každej schránky (najmenšej)  by mali vojsť 2 urny, veľkosť čelnej dosky – určuje aj 

možnosti nápisu (meno, priezvisko, rodina) 

- otázka poslanca p. Legatha musíme určiť výšku sumy za jednu urnovú schránku a sumu nájmu 

- p. Síkorová uviedla, aby bola možnosť umiestnenia sviečky (aj elektrickej)  a vázy 

- p. Legath uviedol, aby to nebolo príliš vysoké z dôvodu, že je najvyššia urna vysoko pre nižších ľudí 

- podstavec  nie je veľmi vhodný, nakoľko aby nerušil tú skladbu  urnovej  steny 

- na základe predpokladanej úmrtnosti v obci bolo prijaté, že je návrh na vybudovanie urnovej steny 4 

stĺpce, 4 rady, t. j. 16 urnových schránok x 2 (obojstranná) o rozmere jednej bunky 40 cm x 60 cm 

- úprava priestoru – pochôdznej plochy okolo urnovej steny a úvaha o osvetlení a umiestnenie lavičiek 

- pod urnovú stenu bude potrebné vybudovať betónový základ 

- realizácia po častiach, aby sa ukázalo čo je potrebné realizovať 

- osvetlenie je možné zo stĺpa, osadenie svietidiel skôr vyššie  - väčšiu plochu osvetlí ako nižšie 

svietidlo 

- musí byť zrealizovaný prieskum trh v zmysle verejného obstarávania 

 

Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie číslo 95/2020 

 

e) Rekonštrukcia sály kultúrneho domu, zbúranie balkóna – bývalá miestnosť premietania filmov, 

prepojenie na nový výdaj stravy z miestnosti tzv. predaj lístkov, neskôr knižnica, zriadenie 

bezbariérového vstupu, vonkajšia fasáda budovy  

- projekt rekonštrukcie sály KD je vypracovaný, žiaľ podanie žiadosti o nenávratný príspevok  bol 

neúspešný a žiadosť bola vrátená – z uvedených materiálov bola v tom čase vysúťažená spoločnosť 

- poslanec p. Legath uviedol, že chceme riešiť iba sálu a nech sa to prenechá na verejné zhromaždenie 



- starostka uviedla, že nie všetko už by sa realizovalo oproti vypracovanému projektu, nakoľko 

niektoré body projektu sú už zrealizované a na strane druhej nie je myslené na bezbariérové WC  

- rekonštrukcia kultúrneho domu sa realizovala cca 13 – 14 rokov a vtedy boli vybudované 2 dámske 

toalety, ktoré sú veľmi malé 

- poslankyňa Síkorová uviedla, že nech sa robí postupne, nie naraz – bola by sála kultúrneho domu 

znefunkčnená 

- poslanec p. Legath uviedol, že je potrebné čerpať fondy (bezbariérový vstup, zatepľovanie budov), 

ktoré vydáva ministerstvo výstavby – opäť uviedol, že nechajme rozhodnúť obyvateľov obce o tejto 

aktivite 

- poslankyňa p. Síkorová uviedla, že obec Lemešany robí svojpomocne, napr. elektrinu v kultúrnom 

dome, obec Trebejov si tiež robí kultúrny dom, obyvateľka obce urobila krásny park – navrhla, urobila 

- starostka obce sa opýtala, že ako sama, či tam nebol ani bager ? k obci Lemešany starostka uviedla, 

že pokiaľ vie obec Lemešany má viacerých zamestnancov (nevie či aj nie obecný podnik) 

- poslankyňa Síkorová uviedla, že sa to bude robiť dlho prostredníctvom firmy a bude to predražené 

- starostka sa opýtala, že svojpomocne nerozumie a vyzvala poslankyňu p. Síkorovú, že nech teda 

povie predstavu svojpomocnosti 

- poslankyňa p. Síkorová  netvrdí, že svojpomocne bude zadarmo 

- poslankyňa p. Mgr. Sviatková sa opýtala, že či by bolo možné, aby sa ľudia z obce prihlásili, napr. 

rozbúrať sálu – čo to pre obec znamená – prihlásený ako zamestnanec obce, zaškolený?  

- starostka uviedla, že takýmto spôsobom bolo realizované ústredné kúrenie v sále kultúrneho domu 

a bolo jej vyčítané, že bolo realizované neštandardne, načo reagoval p. poslanec Legath, že keď niekto 

podniká, prečo je prihlásený prostredníctvom obce ako zamestnanec na dobu realizácie uvedeného 

ústredného kúrenia 

- poslanec Legath uviedol, že je potrebné prehodnotiť celý rozpočet z projektu a je potrebné urobiť 

poriadne a naraz ako celok – aj vo vnútri rekonštrukcia a fasáda budovy 

 

– uvedený bod bol posunutý na plánovanú verejnú schôdzu, aby sa vyjadrili obyvatelia obce 

 

Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie číslo 96/2020 

 

f) Informácia o čiastočnej rekonštrukcií vedenia miestneho rozhlasu a rozšírenie miestneho rozhlasu 

 - starostka uviedla, že vedenie miestného rozhlasu bolo nutné vyriešiť hlavne na pozemku býv. 

Kuncových, kde je vedenie vzduchom. Na uvedenej parcele došlo k zmene majiteľov a je tam zámer 

výstavby rodinného domu, čo novému majiteľovi toto vedenie miestneho rozhlasu  prekáža. Je za to, 

aby tento kábel bol umiestnený do zeme na pozemku nového majiteľa. 

- starostka ďalej uviedla, že bude rozšírený  miestny rozhlas na ulici pri nehnuteľnosti rod. Alexiových, 

Dudášových, v smere na Kysak od Frucony budú pridané 2 kusy 

-starostka uviedla, že bude potrebné v budúcnosti riešiť ústredňu miestneho rozhlasu, lebo je už 

slabá – technicky na rozvody v dedine a počet reproduktorov 

  

Na základe uvedeného bolo prijaté Uznesenie číslo 97/2020 

 

 

 

5. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

 

- poslankyňa p. Sviatková sa opýtala, ako je to s dotazníkmi na dodávanie stravy, neboli rozoslané do 

domácnosti 



- starostka uviedla, že eviduje ďalšie ústne žiadosti na dodávanie stravy od obyvateľov obce, ktorých 

musela odmietnúť (žiadatelia požadujú stravu zo školskej jedálne – je diétna) čo už seniorom vo 

väčšej miere vyhovujú 

- poslanec p. Legath sa opýtal, že kto požaduje iba túto stravu, že pôjde osobne za ním 

- starostka uviedla, že nemieni bojovať (poslanci nie sú denne na obecnom úrade), ale obec plní úlohy 

aj sociálnu a osoba žijúca  osamote v domácnosti je potešená aj osobou, ktorá jej doručí obed 

a prehodí zopár viet 

- poslankyňa p. Síkorová uviedla, že to nie je o sociálizácií – v dotazníku máme otázku – chcem 

doručiť, alebo si viem prevziať obed osobne 

- starostka uviedla, že je rozdiel aj v cene, ale ak nebudeme mať urobený prieskum záujmu nevieme 

ďalej riešiť túto problematiku 

 

- Poslanec p. Legath sa opýtal ako je to so starým cintorínom, že on ochotne si zoberie ako za 

úlohu zorganizovať obnovu vojenských hrobov, niekedy v sobotu 

-starostka odpovedala, že momentálne p. Kunc pokosil starý cintorín a že je možné tam 

vykonať uvedené práce 

- p. Legath, že boli na mieste no nenašli uvedené hroby a zároveň je nepriazeň počasia- stále 

prší 

- starostka uviedla, že uvedenú úpravu spomínal aj pán Jaško Mikuláš st.  

- p. Legath sa opýtal, či sú dotácie na vojnové hroby – starostka odpovedala áno 35 eur 

- p. Sviatková uviedla, že ona p. Szaboovú osloví 

 

poslanec p. Legath položil otázku starostke obce, že boli požiadaný o asistenciu pri vysťahovaní jednej 

osoby. Očakával p. Legath, že sa mu ohlási starostka obce. Starostka obce odpovedala, že jej bolo 

povedané, že poslanec p. Legath jej mal volať. Starostka vysvetlila, že poslanci obce neboli pri 

uvedenej akcii ako poslanci, ale len ako výpomoc k osobe, ktorú starostka požiadala o pomoc, 

nakoľko poznala pomery nemenovaných obyvateľov a odmietla asistenciu kvôli vlastnej bezpečnosti. 

Vysvetlila detaily, ktoré nebudú v tejto zápisnici uvedené z dôvodu ochrany osobných údajov. 

-poslanec p. Legath : ako sa robia verejné obstarávania? Konkrétne Projekt Kultúrneho domu – 

starostka uviedla, že pán Fábry 

-poslanec p. Legath : Do akej sumy rozhoduje starostka – odpoveď toto riešia Zásady hospodárenia, 

ktoré obec Obišovce nemá prijaté 

- poslanec p. Legath: Kto riešil verejné obstarávanie pre dodávku prác pri rekonštrukcii materskej 

školy, lebo on bol poslanec a on o tom nič nevie. Odpoveď starostky: odborne spôsobilá osoba: Ing. 

Fábry 

-poslankyňa Síkorová: ona napríklad ide do Kysaku a nevie čo sa robí v obci: rekonštrukcia miestneho 

rozhlasu, starostka odpovedala, že uvedená záležitosť je už tri roky presúvaná 

- poslanec p. Legath: aj teraz ste spomenuli ústredňu pre miestny rozhlas, no pre nás to nie je 

potrebné, starostka uviedla, že je potrebné prepočítať podľa počtu reproduktorov, bol to len návrh 

zo strany firmy, ktorá robila rekonštrukciu miestneho rozhlasu, lebo kvalita nie je dobrá (šírenie 

zvuku), starostka uviedla, že je to informácia – na základe slov poslankyne p. Síkorovej, či by som sa 

ich opýtala na to 

Na to reagovala p. Zariková, ktorá uviedla, že rozhlas už tri roky je stará záležitosť a je to bežná 

údržba. 

 

-poslanec p. Legath ďalej požiadal  starostku, aby to bolo uvedené v zápisnici: Chcem, aby ste nám 

poslancom sprístupnili kópiu bankových výpisov a kópiu pokladničnej knihy a zdôraznil a nech je to 

v zápisnici. Ešte p. poslanec uviedol, že tri krát to uviedol, a nebolo to v zápisnici. Starostka obce 



uviedla, že je to tam zapísané (5.2.2020 OZ). Starostka ďalej uviedla, že je tu útvar Hlavného 

kontrolóra a žiadate si uvedené materiály prostredníctvom neho. Poslanec Legath uviedol, že to 

žiadal cez pani kontrolórku. Osobne – telefonicky – odpovedal poslanec Legath. 

Dnes ste schvaľovali Návrh plánu kontrolnej činnosti, kde som Vás vyzývala, aby ste poverili p. 

kontrolorku 

Starostka obce uviedla, že tak ako odpovedala na už spomínanom zasadnutí OZ, dala si uvedenú 

požiadavku overiť u právnika JUDr. Sotolářa a teda prečítala uvedený text: 

 Otázka: 
chcem Vás opakovane požiadať o výpisy z účtu a kópiu pokladničnej knihy 

  
Pokiaľ ide o položené otázky – tak je potrebné konštatovať, že poslanec je povinný 

a oprávnený venovať sa koncepčným záležitostiam obce. Pokiaľ ide o požiadavku nahliadať 
do výpisov z účtu a kópiu pokladničnej knihy – tak v prípade pochybností môžu poslanci 
uložiť povinnosť kontrolórovi obce, aby túto oblasť skontroloval. 

V tomto prípade totiž platí, že výpisy z účtu a aj pokladničné doklady obsahujú 
informácie o platbách za miestne dane a poplatky (daňové tajomstvo), za realizovnaé služby 
a iné činnosti (obchodné tajomstvo) a sú tu aj osobné údaje (osobitný režim ochrany údajov) 
– a to v celosti znamená, že k tomu poslanec OZ nemá prístup. 

 Stanovisko JUDr. Sotolář 
 

Starostka opakovane zdôraznila, že pokiaľ majú poslanci podozrenia nech poveria hlavného 

kontrolora obce s úlohou, ktorú presne zadefinujú. 

 

6. Záver   

 

 

 

 

Overovateľ: ------------------------------------------------------------------------- 

Tomáš Beniš 

 

 

 

Overovateľ: ------------------------------------------------------------------------ 

Štefan Ščepita 



 



 

 

 


