
Zápisnica z plánovaného rokovanie Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 06.05.2020 

s nasledovným programom: 

Starostka obce privítala poslancov obecného zastupiteľstva, pani Hlavnú kontrolórku obce p. PhDr. 

Máriu Balkovú a pani účtovníčku Ing. Anetu Nedbalovú. 

Konštatovala, že sú uznášania schopní so 100% účasťou. 

1. Otvorenie 

    a) Určenie zapisovateľa – bola určená pani Ľudmila Zariková 

   b) Určenie overovateľov zápisnice – boli určení poslanci: Mgr. Marianna Sviatková, Jozef Legath 

   c) Schválenie programu rokovania 

 

-  uvedený bod rokovania bol schválený Uznesením bolo č. 77/2020 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

   a) Uznesenia – trvalé úlohy 

    b) Uznesenia – úlohy v plnení 

   c) Uznesenia – splnené úlohy 

 

Starostka obce prečítala kontrolu Uznesenia v tomto znení: 

Č. 2: Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo 

A: Berie na vedomie 

a) Uznesenia- trvalé úlohy 

. 

b) Uznesenia- úlohy v plnení 

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 

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. 

 

c) Uznesenia – splnené úlohy zo zasadnutia 05.02.2020 

Č. 71/2020 Otvorenie zasadnutia 

a) určenie zapisovateľa 

b) určenie overovateľov zápisnice 

c) Schválenie programu rokovania 

Bez pripomienok 

 

Č.72/2020 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – bez pripomienok 

Č. 73/2020 Prerokovanie činnosti obce Obišovce 

 

a) Predloženie návrhu plánu rokovaní OZ na rok 2020 – bez pripomienok 

 



Č. 74/2020 Prerokovanie činnosti obce Obišovce 
 
b) Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 – bez 
pripomienok 
 
Č. 75/2020 Prerokovanie činnosti obce Obišovce 
 
c) Návrh na zakúpenie kuka nádob na separovaný zber - bez pripomienok 
 

-  - uvedený bod rokovania bol schválený Uznesením  č. 78/2020 
 

3. Rozpočet obce Obišovce  

    a) Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2020 – príloha č. 1 

Starostka uviedla, že pri pozvánke dostali poslanci pomocný materiál, na ktorý reagovala poslankyňa 

pani Mgr. Sviatková, ktorá si niektoré body dala vysvetliť. Starostka obce uviedla, že komunikovali 

emailom, kde boli otázky pani poslankyni zodpovedané. 

Následne starostka obce odovzdala slovo účtovníčke obce, Ing. Nedbalovej, ktorá vysvetlila úpravy 

rozpočtu z pohľadu zákona a zákonnej normy. Uviedla, konkrétne položky, ktoré vzišli z jednotlivých 

rokovaní OZ. Pri prebytkovom hospodárení uviedla, že prostriedky sa vedú v rezervnom fonde a tie sú 

presunuté na kapitálové výdaje. V prípade OZ Obišovce bolo navrhnutá urnová stena, kde je 

presunutá suma 12000,00 eur. Reakcia pána poslanca Legatha bola, že či je to presná čiastka, 

nakoľko sme ešte neschvaľovali konkrétnu variantu urnovej steny, uviedol. Konštatoval spoločne so 

starostkou, že je to tzv. elokovaná suma. K uvedenej téme – výber urnovej steny sa ešte 

v nasledujúcich stretnutiach OZ budeme zaoberať, nakoľko je potrebné vybrať miesto, kde bude 

umiestnená a zároveň veľkosť a počet urnových skriniek. 

- uvedený bod rokovania bol schválený Uznesením  č. 79/2020 

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

Starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce pani PhDr. Balkovej, ktorá  konštatovala, že 

obec hospodárila s prebytkom 131.514,00 eur.  Tvorba Rezervného fondu vo výške 29.000,00 eur. 

Obec bude mať 45% z celkového rozpočtu, čo je príjem na nový rozpočtový rok pre obec a je to výhoda 

obce, lebo môže realizovať projekty.  

- uvedený bod rokovania bol schválený Uznesením  č. 80/2020 

    c) Návrh Záverečného účtu obce Obišovce za rok 2019 – príloha č. 2 

Starostka obce v bodoch uviedla niektoré položky Záverečného účtu obce Obišovce za rok 2019, 

nakoľko uvedené materiály poslanci OZ mali k preštudovaniu prešli k schvaľovaniu. 

Starostka ďalej uviedla technické chyby pri vypracovaní Záverečného účtu obce Obišovce v bode 3 

a v bode 6., kde došlo k posunu riadkov a stĺpcov. Vysvetlila tieto úpravy a prepojenia Záverečného 

účtu. Ďalej uviedla, že v rámci uvedeného záverečného účtu je príloha, ktorá obsahuje rozpočtové 

opatrenie. 

- uvedený bod rokovania bol schválený Uznesením  č. 81/2020 

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

Výročné   správy 

http://www.obisovce.sk-dokumenty-výročné/
http://www.obisovce.sk-dokumenty-výročné/


- materiál mali k preštudovaniu – poslankyňa p. Sviatková uviedla, že bolo by dobre, aby bolo uvedené 

aktivity obce, ktoré boli zrealizované. 

Bolo dohodnuté, že bude príloha k Výročnej správe tento text:  

Príloha k Výročnej správe obce za rok 2019 podľa uznesenia č. 82/2020 zo dňa 6.5.2020 

 Krajšie prostredie obce Hádam najviac navštevovanou časťou obce je obecný úrad. Priestor pred ním 

každoročne slúži aj ako trhovisko pred odpustom. Aby sa tento priestor skrášlil, bol položený nový 

asfaltový koberec pred obecným úradom (MŠ). Pri väčších dažďových zrážkach z lesa za Svinkou sa 

voda rozlievala po miestnej komunukácii, preto sa v tomto roku pristúpilo k prečisteniu priekopy a 

rekonštrukcii (oprave) komunikácie, kde staré prekrytie už neplnilo význam. Najviac využívanou 

plochou deťmi a mládežou obce je miestne ihrisko. Keďže nám záleží na bezpečnosti našich ratolestí, 

v roku 2019 sa urobilo jeho oplotenie a pridalo sa aj osvetlenie. Kultúra, prezentovanie sa na 

verejnosti, spestrenie kultúrneho života v obci Na kultúrnom živote v obci spolupracuje s obcou aj 

kultúrna komisia obce i členky Únie žien. Z novým rokom dostali občania do schránok kalendár pri 

príležitosti 730. výročia založenia obce, ktorého súčasťou boli aj fotografie zo života obce. V roku 

2019 sme viedli pestrý spoločenský život. Vo februári sa konal detský karneval. Bolo pripravené 

občerstvenie a veľa hier pre deti. Mesiac marec patrí knihám, preto sa v kultúrnom dome uskutočnilo 

„Čítanie so starou mamou“ (23.3). Pani Sabová našim najmenším čítala rozprávky. Nasledovala 

dramatizácia rozprávky, samé deti si rozprávku aj zahrali. Snáď jedným z najkrajším sviatkom v roku 

je Deň matiek (19.05.). Kultúrny program pre naše mamičky si pripravili deti z MŠ a miestna mládež. 

V tomto roku sme prvý krát zorganizovali Juniáles (8.6.). Zdobenie a stavanie máje, ľudová hudba, 

pečená klobáska a pivo. Príjemným spestrením tejto akcie bola aj prehliadka miestnych krojov. Pri 

tejto príležitosti sa vyrobili aj miestne dukáty, ako jediné platidlo tejto akcie. Posledný prázdninový 

mesiac za konal celodenný výlet autobusom do Aqua City Poprad. Po prázdninách nasledovala 

rozlúčka s letom. Na miestnom ihrisku sa konal turnaj vo vybíjanej a opekačka (7.9.). Pred koncom 

roka nás čakali ešte tri akcie. V mesiaci október (26.10) bol kultúrny program venovaný našim 

seniorom, kde pani starostka odovzdala pozornosti našim jubilantom. Celým programom sa niesla 

retrospektíva fotografií zo života oslávencov. Presne na Mikuláša (6.12) sme v obci rozsvietili 

stromček. Pred samotným rozsvietením ho vyzdobili doma vyrobenými ozdobami naši najmenší. Po 

tejto ceremónii sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde bola pripravená kapustnica a punč. Členky 

Únie žien pripravili pre prítomných prezentáciu najznámejších vianočných zvykov a tradícií. Rok 2019, 

ako každý rok, sme ukončili silvestrovskou zábavou a privítaním Nového roka. 

- Uvedený bod rokovania bol schválený Uznesením  č. 82/2020 

 

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

Starostka obce prečítala Správu audítora k UZ obce Obišovce za rok 2019 

- uvedený bod rokovania bol schválený Uznesením  č. 83/2020 

 

 

4. 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 – materiál na rokovanie príloha č. 

3 

Starostka uviedla, že bod rokovania bol uzatvorený, avšak chcela vysvetliť poslancom OZ, že sa 

pripravuje zákon, ktorý chce podporiť separovanie odpadov a tuhý komunálny odpad by predmetom 

tzv. statického a dynamického váženia. Uvedený spôsob je podmienený zavedením čipov na kuka 

nádoby. Keďže kuka nádoba plechová je finančné náročnejšia, bolo by vhodné sa pripraviť a nakúpiť 

plastové kuka nádoby.  

Starostka obce ďalej vysvetľovala, že statické váženie je váženie všetkého komunálneho odpadu ako 

celok za obec (váženie na podvozku). Dynamické váženie – váženie za konkrétnu domácnosť (váženie 

na podávači) , platenie by podliehalo skutočnej hmotnosti.  

Poslanci reagovali p. Legath, p. Síkorová, p. Sviatková, že sa obávajú čiernych skládok, nakoľko by 

obyvateľov obce motivovalo čím menej odpadu. Pokiaľ zákonná povinnosť nie je, tak ešte nech 

počkáme. 

P. Síkorová uviedla, že či sa bude každému meniť čierna nádoba, keď teraz sú pri domácnostiach. A  čo 

s návrhom, ak niekto chce viac žltých plastových nádob. – starostka odpovedala, že čierne sa nebudú 

hneď rozdávať, áno sú pri domácnostiach, avšak dožívajú staré nádoby a nemáme už na výmenu 

žiadne nádoby v zásobe.  

P. Legath uviedol, že býva v Obišovciach 17 rokov a má stále jednu nádobu. Diskutovalo sa o kvalite 

terajších výrobkov, že sú nekvalitné.  

Preto starostka viac-krát sa vyjadrila, že prenájom je preto lepší, že ak zberová spoločnosť ich 

poškodí, tak ich aj vymení, prípadne opraví. 

Uvedené služby (statické a dynamické váženie) podliehajú poplatkom. Starostka ďalej uviedla, že 

nákup týchto nádob je zároveň aj prípravou na istý druh váženia, ak príde zákonná povinnosť. 

- uvedený bod rokovania bol schválený Uznesením  č. 84/2020 

 

 

  b) Správa hlavného kontrolóra z plánu kontrolnej činnosti za obdobie II.polrok 2019 – príloha č. 4 

Hlavná kontrolórka obce predniesla správu. OZ Obišovce vzalo na vedomie uvedenú správu. 

- uvedený bod rokovania bol schválený Uznesením  č. 85/2020 

 

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

Zástupca starostky obce p. Štefan Ščepita, ktorý nepoberá odmenu poslanca – písomne sa na začiatku 

volebného obdobia 2018-2022 vzdal. Na základe kontroly hlavnou kontrolórkou obce plnenia 

povinnosti zo zákona 369/1990 Z. z. §13 bod 3, t. j. zástupca má nárok na odmenu zástupcu starostu, 

bolo nutné uviesť plnenie tohto zákona. 

Poslanec p. Štefan Ščepita sa vzdal aj odmeny zástupcu starostu obce na rok 2019. 

- uvedený bod rokovania bol schválený Uznesením  č. 86/2020 



 

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

8 – príloha č. 5 

Starostka obce k pozvánke pripojila návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, 

kde v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. §25 ods. 8 – poslanec OZ má nárok na odmenu maximálne vo 

výške jedného mesačného platu starostu obce bez zvýšenia. Poslanci OZ uvedené zásady prijali v znení 

návrhu, t. j. vo výške jedného mesačného platu starostu bez zvýšenia, ktorá bude vyplatená v mesiaci 

december za podmienok krátenia v prípade neprítomnosti na plánovanom zasadnutí OZ. 

- uvedený bod rokovania bol schválený Uznesením  č. 87/2020 

 

 

  c) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v zmysle zákona 357/2004 Z.z. 
čl.7  

- komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorú tvoria všetci 

poslanci Obecného zastupiteľstva obce Obišovce, konštatovala, že zákonná  povinnosť povinnej osoby 

– bola splnená 

- uvedený bod rokovania bol schválený Uznesením  č. 88/2020 

 

 

 
 
5. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

 

6. Záver   

Starostka obce poďakovala poslancom OZ  za ich prítomnosť a ukončila rokovanie OZ. 

 

 

Overovateľ: Mgr. Marianna Sviatková .............................. 

 

 

 

Overovateľ: Jozef Legath .................................................. 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1899212&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1899212&f=2

