
Z Á  P  I S  N  I  C A 
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Obišovce konaného dňa 

07.10.2020 v Obišovciach 
 
 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice – príloha č.1 
      
        
1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania   
    Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Obišovce otvorila o 18:06 hod. a viedla starostka obce 
p. Mária Baboľová, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že zasadnutie je zvolané 
v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov. Obecné 
zastupiteľstvo sa zišlo v počte 3 poslancov, z celkového počtu 5, takže je uznášania schopné. 
 
Za zapisovateľku starostka určila p. Ľudmilu Zarikovú 
 
 Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 
pozvánky – príloha č.2  
Na návrh  prítomných poslancov bol doplnený bod rokovania č. 3- Verejné zhromaždenie závery 
a pôvodne navrhovaný bod rokovania 3., 4., 5., 6., 7., a 8. boli prečíslované na 4.,5.,6.,7.,8. a 9, 
zároveň bol doplnený bod rokovania 8.- Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
O doplnenom - pozmenenom programe rokovania dala starostka obce hlasovať: 
 
Výsledky hlasovania:  

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    

Jozef Leghath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita    

 
Uznesenie č. 99  /2020 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 
v nasledovnom znení: 
1. Otvorenie 
    a) Schválenie programu rokovania 
    b) Určenie overovateľov zápisnice 
    c) Určenie zapisovateľa 
 
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
   a) Uznesenia – trvalé úlohy 
   b) Uznesenia – úlohy v plnení 
   c) Uznesenia – splnené úlohy 
 
3. Vyhodnotenie verejnej schôdze konanej dňa 5.9.2020 
    Verejné zhromaždenie – závery 

– obecný zamestnanec/spaľovňa) 
 

 
– vyklčovanie, úprava 

– multifunkčné ihrisko 
– posedenie = lavičky 



– predelenie parku 
- ich znečistenie = nový zamestnanec k pánovi Kuncovi, 

    výberové konanie , na ktorom sa zúčastnia aj poslanci 
 

– výjazd z pozemkov = spracováva dopravný projektant 
– zníženie rýchlosti, hliadky = list na políciu 

– k ev. kostolu od rámp = zapracovať do plánu obce 
 záujem o stravu – nedostatočný -3 odovzdané dotazníky 

– spevnená plocha (od Ivaneckých) = riešenie 
 
Aktualizácia PHSR: 

- Vodovod, kanalizácia 
- Vybudovanie chodníka k ev. kostolu od železničného priecestia-zastávky ŽSR 
- Vybudovanie spevnenej plochy – parkovisko pri novom cintoríne 
- Vybudovanie multifunkčného ihriska 

 
 
4. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
   a) žiadosť (doručená 31.8.2020) o odkúpenie časti pozemku obce KNC č. 649 pri parcele KNC 
343/24  
   b) žiadosť (doručená 4.9.2020) – o vyregulovanie odtokového kanála pred nehnuteľnosťou 
súpisné číslo 13  
  c )žiadosť – návrh (doručený 6.9.2020) obyvateľky obce – vybudovanie altánku pri ihrisku obce 
Obišovce 
  d) žiadosť (doručená 16.9.2020) nájomcu časti budovy tzv. Požiarnej zbrojnice o odpustenie 
nájmu    a ukončenie Zmluvy o nájme  
 
5. Rozpočet obce  
   a) Čerpanie rozpočtu k 31.08.0020 
   b) Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 
 
6. Smernica poplatkov obce Obišovce - doplnenie 
    a) stanovenie jednorazového  poplatku za jeden (1) kus urnovej schránky 
    b) stanovenie výšky nájmu na obdobie 10 rokov za jeden (1) kus urnovej schránky veľkosť 
urnovej  schránky je 40 x 60 cm 
 
7. Rôzne 
   a) Informácia o možnosti čerpania úveru – výpadok podielových daní z dôvodu mimoriadnej 
situácie COVID – 19 
 
 
8. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
- pracovné stretnutie pred každým obecným zastupiteľstvom 
- pracovné výjazdy , stretnutia – raz za mesiac (predchádzanie posielania sms- iek, 
nedostatočné vysvetlenie....) napr. rozmiestnenie košov na psie exkrementy, rozmiestnenie 
lavičiek.... 
- zápisnice – do 3 dní na podpis 
- overovateľ zdôvodní dôvod toho, prečo nepodpísal zápisnicu 
- verejné obstarávanie – zmena smernice – Zásady hospodárenia s majetkom – koniec roka 
Napr. VZN – verejné obstarávanie – schvaľovanie ceny, limit pre starostku ( jej rozhodnutie) , 
suma ? - nutné vyjadrenie ( schválenie) poslancov 
- účasť poslancov na výberovom konaní 
 
- Zmena správnych poplatkov (KD + klíma...) 



- Odpratanie orechových listov a popadaných jabĺk na obecnom pozemku – vytvoriť VZN = 
pravidlá, ich nedodržanie = sankcionovanie 
- stacionár – odkúpenie budovy Patria- úvaha 
   
 
9. Záver 

 
 
Za overovateľov zápisnice starostka dala návrh: 
............................................................................................................. 
 
Za schválenie overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať: 
Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita    

 
Uznesenie č.  100   /2020 
Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje: 
...p. Síkorovú........................................................ 
....p. Legatha........................................................ 
 
2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaných 5.2.2020, 24.6.2020 a 23.9.2020 oboznámila 
poslancov: 

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. –Termín stanovený na 5.9.2020. Schôdza 
sa uskutočnila 
 
 
 

c) Uznesenia – splnené úlohy zo zasadnutia 24.6.2020 

 
Č.89/2020  Otvorenie zasadnutia  

 a) určenie  zapisovateľa 
 b) určenie overovateľov zápisnice 

  c) Schválenie programu rokovania 
  Bez  pripomienok 
Č.90/2020  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – bez pripomienok 
Č. 91/2020  Rozpočet  obce Obišovce 

a) Čerpanie rozpočtu- stav k 31.5.2020  – bez pripomienok 
Č. 92/2020  Prerokovanie činnosti obce Obišovce 

a) Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra  obce Obišovce 
na II. polrok 2020 –  schválený bez pripomienok 



Č. 93/2020  Prerokovanie činnosti obce Obišovce  
    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 

- bez pripomienok  
Č.94/2020  Prerokovanie činnosti obce Obišovce  

c)Informácia o činnosti Miestnej akčnej skupiny  Čierna hora- Hornád 
Č 95/2020  Prerokovanie činnosti obce Obišovce  

d) Návrhy kolumbária na novom cintoríne v obci –  operatívne 
informácie  starostkou obce na mieste zhotovenia s tým, že prihlásený je  
jeden uchádzač   

Č.96/2020  Prerokovanie  činnosti  obce Obišovce  
   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 – téma   neprerokovaná 

Č.97/2020  Prerokovanie činnosti obce Obišovce 
f) Informácia o čiastočnej rekonštrukcií vedenia miestneho rozhlasu  - 
bez pripomienok 

č. 98/2020  Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva – nebol schválený –      
   rokovanie nebolo otvorené 
 

 
                 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita    

 
 Uznesenie č. 101   /2020 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie stav plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva obce konaných dňa  5.2.2020,  24.6.2020 a 23.9.2020 
  
 Stále úlohy: 0 uznesení 
  
 Úlohy v plnení: 1 uznesenie 
 
 Splnené úlohy: 10 uznesení 
 



  
 

 3. Vyhodnotenie verejného zhromaždenia konaného dňa 5.9.2020 
 

– obecný zamestnanec/spaľovňa) 
OZ schvaľuje zakúpenie košov na psie exkrementy  a ich rozmiestnenie v obci v termíne do konca 
11/2020 – operatívne pracovné stretnutia k výberu a zakúpeniu  
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    

Jozef Lehath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita    

 
 Uznesenie č. 102     /2020 

                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje zakúpenie košov na psie exkrementy  
a ich rozmiestnenie v obci v termíne do konca 11/2020 – operatívne pracovné stretnutia k výberu 
a zakúpeniu 
 

 
OZ schvaľuje vyhotovenie posedenia s prestrešením, vzhľadom na prichadzajúce zimné obdobie, 
realizáciu a vyhotovenie posedenia s prestrešením bude v termíne do konca mesiaca  apríl 2021 
 

                   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    

Jozef Lehath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita    

 
 Uznesenie č. 103 /2020 

                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce  schvaľuje vyhotovenie posedenia s prestrešením 
pri kultúrnom dome, v termíne realizácie do konca mesiaca  apríl 2021 
 

 
Na Sihoti – vyklčovanie, úprava 
obecný pozemok v strede obce – multifunkčné ihrisko 
1. 
OZ navrhlo, aby pozemky boli zamerané geodetom: 
a) na Sihoti vo vlastníctve obce 
b) v strede obce  KNC 349/1vo vlastníctve obce boli  
c) pri ihrisku v centre obce  
Termín: 12/2020 
 
2. OZ navrhuje, aby v termíne do konca mesiac 4/2021 boli zrealizované úpravy daných pozemkov: 
- terénne úpravy 
- výrub stromov a krovín 
 

                  O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 



 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    

Jozef Lehath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita    

 
 Uznesenie č. 104 /2020 

                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce  schvaľuje zameranie obecných pozemkov 
geodetom: 
a) na Sihoti vo vlastníctve obce 
b) v strede obce  KNC 349/1vo vlastníctve obce boli  
c) pri ihrisku v centre obce  
Termín: 12/2020 
 
2. OZ schvľuje, aby v termíne do konca mesiac 4/2021 boli zrealizované úpravy daných pozemkov: 
- terénne úpravy 
- výrub stromov a krovín 
 

– posedenie = lavičky 
- Uvedený bod a realizácia závisí od zamerania danej parcely 

 
– predelenie parku 

- Uvedený bod rokovania bude predmetom výjazdu na tvár miesta OZ 

 
- ich znečistenie = nový zamestnanec k pánovi Kuncovi, 

    výberové konanie , na ktorom sa zúčastnia aj poslanci 
- Vyhlásenie výberového konania na ďalšieho zamestnanca – termín od 01/2021 

 
rýchlosti 

– výjazd z pozemkov = spracováva dopravný projektant 
– zníženie rýchlosti, hliadky = list na políciu 

- Uvedené body boli sú v riešení 
 

– k ev. kostolu od rámp = zapracovať do plánu obce 
 

– nedostatočný -3 odovzdané dotazníky 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstúpiť do rokovania s dodávateľskými firmami za predpokladu 
nízkeho počtu stravníkov. Závery budú predmetom pracovného stretnutia 
 

– spevnená plocha (od Ivaneckých) = riešenie 
- Uvedené vybudovanie parkoviska – spevnenej plochy v termíne do konca roka 2021 

 
Aktualizácia PHSR: 

- Vodovod, kanalizácia 
- Vybudovanie chodníka k ev. kostolu od železničného priecestia-zastávky ŽSR 
- Vybudovanie spevnenej plochy – parkovisko pri novom cintoríne 
- Vybudovanie multifunkčného ihriska 

 
                 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    



Jozef Lehath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita    

 
 Uznesenie č.    105  /2020 

                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce  
A) berie na vedomie závery z verejného zhromaždenia občanov obce Obišovce, konanej dňa 
05.09.2020 
B) schvaľuje aktualizáciu dodatku PHSR obce Obišovce 
 
 
 4. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
 
   a) žiadosť (doručená 31.8.2020) o odkúpenie časti pozemku obce KNC č. 649 pri parcele 
KNC 343/24  
Starostka obce prečítala žiadosť p. Martina Baboľa a manž. Mgr. Moniky Baboľovej o odkúpenie 
časti pozemku obce KNC č. 649 z dôvodu vylepšenia vjazdu na pozemok za podmienok, aby 
nedošlo k žiadnej prekážke vstupu na pozemok suseda. 
Po preštudovaní materiálov sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo zvolať stretnutie žiadateľov, majiteľa 
susednej parcely, poslancov obecného zastupiteľstva a starostky obce priamo na uvedenej parcele. 
Po prejednaní dňa 10.10.2020 predmetu kúpy s účastníkmi (žiadateľmi a majiteľom susednej 
parcely) zaujme obecné zastupiteľstvo stanovisko k predmetnej žiadosti . Uvedenú žiadosť berie na 
vedomie. 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    

Jozef Lehath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita    

 
 Uznesenie č.  106    /2020 
                  Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie žiadosť o odkúpenie časti pozemku obce 

KNC č. 649 a po prejednaní predmetu kúpy s účastníkmi  (žiadateľmi a majiteľom susednej 
parcely) zaujme obecné zastupiteľstvo stanovisko k predmetnej žiadosti – v termíne: na najbližšom 
rokovaní obecného zastupiteľstva obce Obišovce 
 
   b) žiadosť (doručená 4.9.2020) – o vyregulovanie odtokového kanála pred nehnuteľnosťou 

súpisné číslo 13  
Na sekretariát obecného úradu bola dňa 4.9.2020 doručená žiadosť majiteľa nehnuteľnosti súpisné 
číslo 13 p. Petra Vargu vo veci vyregulovania odtokového kanála pred jeho nehnuteľnosťou. 
Hranicu jeho nehnuteľnosti tvorí štátna cesta, ktorá je klopená smerom k nehnuteľnosti od 
miestneho parkoviska. Zároveň všetka zrážková voda steká od križovatky v centre obce k 
rodinnému domu na tzv. rovinu  k nehnuteľnosti p. Vargu. Aj pri bežných dažďoch - zrážkach je 
situácia na jeho nehnuteľnosti – dvore neúnosná a opakovane mu zaplavuje budovy ( nehovoriac) o 
prívalových dažďoch). 
Obecné zastupiteľstvo navrhuje pracovné stretnutie na tvári miesta v termíne 10.10.2020 
 
 
 
 



 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    

Jozef Lehath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita    

 
 Uznesenie č.107   /2020 

                  Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie žiadosť p. Vargu 
 
 
 
 
 
  c )žiadosť – návrh (doručený 6.9.2020) obyvateľky obce – vybudovanie altánku pri ihrisku 
obce Obišovce 
 
 
 
 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    

Jozef Lehath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita    

 
 Uznesenie č.   108   /2020 

                  Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie žiadosť o vybudovanie altánku. 
 
 
 
 
 
 
 
  d) žiadosť (doručená 16.9.2020) nájomcu časti budovy tzv. Požiarnej zbrojnice o odpustenie 
nájmu    a ukončenie Zmluvy o nájme  

 Starostka obce prečítala žiadosť nájomcu časti budovy tzv. Požiarnej zbrojnice o odpustenie nájmu 
vo výške 555,50 € a ukončenie Zmluvy o nájme. Nájomca ani v roku 2019 nepoužíval predmet 
nájmu uvedený v Zmluve – parkovanie nákladného motorového vozidla a taktiež v roku 2020. 
Starostka ďalej uviedla, že uvedený objekt – garáž navrhuje neprenajímať z dôvodu, že obec 
nedisponuje priestormi a na uskladnenie napr. toho času prenajatých kuka nádob nemá vhodné 
priestory.  

 Obecné zastupiteľstvo k tejto žiadosti zaujalo uvedené stanovisko: odpustenie nájmu vo výške 50% 
z dĺžnej sumy (555,50 €)  a odpustenie penále za omeškanie platieb.  

  
 
 



 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    

Jozef Lehath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita    

 
 Uznesenie č. 109   /2020 
                  Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje odpustenie nájmu vo výške 50% z dĺžnej sumy 

555,50 € a odpustenie penále za omeškanie platieb nájomcovi časti budovy Požiarnej zbrojnice zo 
zdravotných dôvodov nájomcu a situácie COVID-19 
 
 
 
5. Rozpočet obce  
   a) Čerpanie rozpočtu k 31.08.0020 
   Poslancom obecného zastupiteľstva starostka obce predložila čerpanie rozpočtu k 31.8.2020 
   Uvedené čerpanie rozpočtu k 31.08.2020 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    

Jozef Lehath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita    

 
 Uznesenie č. 110 /2020 

                  Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.08.2020 
 
 
   b) Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 
  Poslancom obecného zastupiteľstva predložila Návrh rozpočtového opatrenia č. 2. Uvedený návrh 
rozpočtového opatrenia sa dotýka príjmov a výdavkov, ktoré v schvaľovacom procese Rozpočtu na 
rok 2020 neboli zahrnuté. Uvedený návrh bol zverejnený 15 dní pred rokovaním obecného 
zastupiteľstva a neboli vznesené námietky.   
 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    

Jozef Lehath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita    

 
 Uznesenie č. 111 /2020 

                  Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2 



 
 
6. Smernica poplatkov obce Obišovce - doplnenie 
    a) stanovenie jednorazového  poplatku za jeden (1) kus urnovej schránky 
Starostka obce pripravila návrh jednorázového poplatku za jeden kus urnovej schránky. Návrh ceny 
vychádzal zo vstupných nákladov na vyhotovenie urnovej steny a pochôdznej plochy.  
Navrhovaná suma jednorazového poplatku pre žiadateľa s trvalým pobytom v obci Obišovce je 540 
€. 
Navrhovaná suma jednorazového poplatku pre žiadateľa bez trvalého pobytu v obci Obišovce, ale 
ktorý mal trvalý pobyt v obci  minimálne 15 rokov 810 €. 
 
Navrhovaná suma jednorazového poplatku pre žiadateľa bez trvalého pobytu v obci Obišovce je 
1080 € 
 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    

Jozef Lehath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita    

 
 Uznesenie č.    112  /2020 

                  Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje jednorazový poplatok za jeden kus 
urnovej schránky: 

- Pre žiadateľa s trvalým pobytom v obci Obišovce na sumu 540,00 € 
- Pre žiadateľa bez trvalého pobytu v obci Obišovce na sumu 1080,00 € 
- Pre žiadateľa bez trvalého pobytu v obci Obišovce, ale ktorý mal trvalý pobyt v obci 

minimálne 15 rokov na sumu 810,00 € 
 
 
    b) stanovenie výšky nájmu na obdobie 10 rokov za jeden (1) kus urnovej schránky veľkosť 
urnovej  schránky je 40 x 60 cm 
Starostka obce predložila návrh sumy nájmu, ktorý obec Obišovce v sadzobníku poplatkov má aj 
toho času určený takto: 
 Nájom za urnovú schránku na obdobie 10 rokov – žiadateľ (prenajímateľ) s trvalým pobytom =  
8,30 eur  
Nájom za urnovú schránku na obdobie 10 rokov – žiadateľ (prenajímateľ) bez  trvalého pobytu = 
16,60 eur  
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku nájmu na obdobie 10 rokov za jeden kus urnovej schránky 
takto: 
Nájom za urnovú schránku na obdobie 10 rokov – žiadateľ (prenajímateľ) s trvalým pobytom =  
10,00 eur  
Nájom za urnovú schránku na obdobie 10 rokov – žiadateľ (prenajímateľ) bez  trvalého pobytu =      
20,00 eur  
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    

Jozef Lehath x   



Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita    

 
 Uznesenie č. 113  /2020 

                  Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje výšku nájmu za urnovú schránku na 
obdobie 10 rokov v tomto znení: 
Nájom za urnovú schránku na obdobie 10 rokov – žiadateľ (prenajímateľ) s trvalým pobytom =  
10,00 eur  
Nájom za urnovú schránku na obdobie 10 rokov – žiadateľ (prenajímateľ) bez  trvalého pobytu =  
20,00  eur  
 
 
 
 
7. Rôzne 
   a) Informácia o možnosti čerpania úveru – výpadok podielových daní z dôvodu mimoriadnej 
situácie COVID – 19 
Starostka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti, ktorú Ministerstvo 
financií ponúka z dôvodu výpadku podielových daní v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID-
19. Výška úveru je určená a to v sume 8885,00 €. O uvedenú sumu úveru môžeme požiadať 
v termíne do 31.10.2020. Doba splácania: ročné splátka počas štyroch rokov, prvá splátka v roku 
2024 a posledná splátka v roku 2027. Poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do 
31.decembra 2020. Finančná výpomoc môže byť použitá na výkon samosprávnych pôsobností 
z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID-19. 
Zároveň oboznámila poslancov, že je vypracované Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržiavaniu 
podmienok pre prijatie návratných finančných výpomoci obci Obišovce na kompenzáciu výpadku 
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 
Na základe uvedeného Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach schválilo čerpanie úveru – z dôvodu 
výpadku podielových daní v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID-19, 
 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    

Jozef Lehath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita    

 
 Uznesenie č.114 /2020 

                  Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce 
A) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k dodržiavaniu podmienok pre prijatie 
finančných výpomoci / obciam a VÚC/ obci Obišovce na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 
fyzických osôb v roku 2020 
B) schvaľuje čerpanie návratnej finančnej výpomocí (pôžičky) obciam na kompenzáciu výpadku 
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 8885,00 eur 
  

- Počas rokovania opustila rokovanie p. Kontrolórka obce a p. účtovníčka , čas 20.22 
hod. 



- Prerušenie rokovanie – technická prestávka 20:22 – 20:31hod 

 
8. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

 
- pracovné stretnutie pred každým obecným zastupiteľstvom 
a)  pracovné stretnutie 7 dní pred plánovaným obecným zastupiteľstvom 
 
- pracovné výjazdy , stretnutia – raz za mesiac (predchádzanie posielania sms- iek, 
nedostatočné vysvetlenie....) napr. rozmiestnenie košov na psie exkrementy, rozmiestnenie 
lavičiek.... 
b)  - pracovné výjazdy , stretnutia – raz za mesiac (predchádzanie posielania sms- iek, 
nedostatočné vysvetlenie....) napr. rozmiestnenie košov na psie exkrementy, rozmiestnenie 
lavičiek.... 
 
- zápisnice – do 3 dní na podpis 
c)  Doplnenie článku 8 bod 2.– Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Obišovce 
v tomto znení: 
 Zápisnicu z rokovania zastupiteľstva overujú a podpisujú 2 overovatelia z radov poslancov 
zastupiteľstva do 3 pracovných dní od dátumu konania obecného zastupiteľstva. Ich súhlas, ako aj 
prípadne pripomienky tvoria prílohu zápisnice. Zápisnicu podpisuje tiež starosta obecného úradu. 
Materiál z rokovaní zastupiteľstva sa archivuje, a to určeným zamestnancom obce. Každý, kto o to 
požiada, má právo na prístup k týmto materiálom vrátane možnosti robiť si z nich odpisy alebo 
kópie. Zvukový záznam sa z nosiča vymaže po uplynutí jedného roka po dni rokovania obecného 
zastupiteľstva, z ktorého bol vyhotovený. 
 
- overovateľ zdôvodní dôvod toho, prečo nepodpísal zápisnicu 
 d) overovateľ zdôvodní dôvod toho, prečo nepodpísal zápisnicu – toto v rokovacom poriadku 
máme  
 
- verejné obstarávanie – zmena smernice – Zásady hospodárenia s majetkom – koniec roka 
Napr. VZN – verejné obstarávanie – schvaľovanie ceny, limit pre starostku ( jej rozhodnutie) , 
suma ? - nutné vyjadrenie ( schválenie) poslancov 
e) verejné obstarávanie – zmena smernice – účasť poslancov pri otváraní obálok 
 
- účasť poslancov na výberovom konaní 
  g) účasť poslancov na výberovom konaní (účasť áno, no personálne obsadenie zamestnancov 
obecného aparátu je výlučná kompetencia starostu obce) 
 
- Zmena správnych poplatkov (KD + klíma...) 
  h) aktualizovať Sadzobník poplatkov za prenájom sály kultúrneho domu v súvislosti 
s nainštalovaním nových technológií 
 
- Odpratanie orechových listov a popadaných jabĺk na obecnom pozemku – vytvoriť VZN = 
pravidlá, ich nedodržanie = sankcionovanie 
  i) - Pripraviť VZN Odpratanie orechových listov a popadaných jabĺk na obecnom pozemku – 
vytvoriť VZN =pravidlá, ich nedodržanie = sankcionovanie 
obec má prijaté https://www.obisovce.sk/files/2015-05-05-094915-2011-09-26-110520-
VZN_o_ochrane___ivotn__ho_prostredia_a_verejneho_poriadku.pdf 
 
- stacionár – odkúpenie budovy Patria- úvaha 
 

   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

https://www.obisovce.sk/files/2015-05-05-094915-2011-09-26-110520-VZN_o_ochrane___ivotn__ho_prostredia_a_verejneho_poriadku.pdf
https://www.obisovce.sk/files/2015-05-05-094915-2011-09-26-110520-VZN_o_ochrane___ivotn__ho_prostredia_a_verejneho_poriadku.pdf


Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    

Jozef Lehath X   

Zuzana Síkorová X   

Mgr. Marianna Sviatková X   

Štefan Ščepita    

 
 Uznesenie č.   115   /2020 

                  Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce žiada o zapracovanie uvedených podnetov do 
návrhu programu rokovania na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
9. Záver 
 
 Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na rokovaní a tým ukončila 
rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Obišovce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 – Prezenčná listina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 
 
 
 
  
Starostka obce Obišovce 
Sp. Zn.: 115/2020      V Obišovciach, dňa 02.10.2020 
 
 
 

P O Z V Á N K A 

 
 V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m 
zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Obišovce 

 
ktoré sa uskutoční dňa 07.10.2020 o 18.00 hod v budove Kultúrneho domu v Obišovciach, 
v miestnosti sála kultúrneho domu 
 
s týmto   n a v r h o v a n ý m   programom: 
 
Program:        Predkladá              Prizvaní 
 
1. Otvorenie 
    a) Schválenie programu rokovania 
    b) Určenie overovateľov zápisnice 
    c) Určenie zapisovateľa 
 
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
   a) Uznesenia – trvalé úlohy 
    b) Uznesenia – úlohy v plnení 
   c) Uznesenia – splnené úlohy 
 
3. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
   a) žiadosť (doručená 31.8.2020) o odkúpenie časti pozemku obce KNC č. 649 pri parcele KNC 343/24  
   b) žiadosť (doručená 4.9.2020) – o vyregulovanie odtokového kanála pred nehnuteľnosťou súpisné číslo 13  
  c )žiadosť – návrh (doručený 6.9.2020) obyvateľky obce – vybudovanie altánku pri ihrisku obce Obišovce 
  d) žiadosť (doručená 16.9.2020) nájomcu časti budovy tzv. Požiarnej zbrojnice o odpustenie nájmu    
a ukončenie Zmluvy o nájme  
 

4. Rozpočet obce  
   a) Čerpanie rozpočtu k 31.08.0020 
  b) Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 
 

5. Smernica poplatkov obce Obišovce - doplnenie 
    a) stanovenie jednorazového  poplatku za jeden (1) kus urnovej schránky 
    b) stanovenie výšky nájmu na obdobie 10 rokov za jeden (1) kus urnovej schránky veľkosť urnovej     
 schránky je 40 x 60 cm 
 
6. Rôzne 
   a) Informácia o možnosti čerpania úveru – výpadok podielových daní z dôvodu mimoriadnej situácie 
COVID – 19 



 
7. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
 
8. Záver 
 
 
 
         Mária Baboľová, v.r. 
                      starosta obce 
 
 
 

 Oznamujeme, že poslanci obecného zastupiteľstva majú možnosť návrh programu doplniť,  
upraviť, zmeniť.  
 


