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

10.12.2020 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 17:07. 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 5 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  
 
 
Výsledky hlasovania:  

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Leghath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Uznesenie č. 116  /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. Hlavný kontrolór obce – činnosť 

   a) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 
 

4. Rozpočet obce  
   a) Návrh rozpočtu obce na roky 2021,2022,2023 
   b) Stanovisko k viacročnému rozpočtu na roky 2021,2022 a 2023 
   c) úprava platu starostu v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. §4 bod 2. 
   d) určenie odmeny zástupcovi starostu obce v zmysle zákona 369/1990 Z. z. § 13b ods.3 
     
5. 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 9.10.2020) o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce  KNC 405/1 
 
6. Koncepcie a programy obce 
   a) Návrh VZN č. 1/2020 o pravidlách  na udržiavanie čistoty a poriadok 
   b) Návrh VZN č. 2/2020 obchod, prevádzkové doby 
   c) Návrh VZN č. 3/2020 zákazy a obmedzenia 
  d) Návrh VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za TKO a DSO 
  e) Návrh Zásady hospodárenia s majetkom obce 
  f) Návrh – zmena Smernica úhrad so sadzobníkom 
 g)Návrh Organizačná Smernica o verejnom obstarávaní (ruší sa Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou   
hodnotou č. 2/2018 zo dňa 19.4.2018) 
 
 
7. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
 
8. Záver 
 
 
 
Za overovateľov zápisnice starostka dala návrh: 
Mgr. Marianna Sviatková, Š. Ščepita 
 
Za schválenie overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať:  
Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Uznesenie č.  116   /2020 
Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje: 
...p. Mgr. Sviatková 
...p. Ščepita 
 
2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 7.10.2020 oboznámila poslancov: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Obišovce 
 
A: Berie na vedomie 

  
Uznesenia- trvalé úlohy 

a) Trvalé úlohy 

. 

Uznesenia- úlohy v plnení 
b) Úlohy v plnení 

 
 Č.102/2020  Vyhodnotenie verejného zhromaždenia konaného dňa 5.9.2020 

 Koše na exkrementy  
 

Č. 104/2020  Vyhodnotenie verejného zhromaždenia konaného dňa 5.9.2020  



 Oddychové zóny= geodet vymeranie pozemku 
 Na Sihoti – vykĺčovanie , úprava 
 Obecný pozemok v strede obce – multifunkčné  ihrisko  

 
Č. 106/2020  Dotazy a dopyty občanov ( fyzických  a právnických osôb) 

 Žiadosť p. Martina Baboľa a manželky Moniky Baboľovej 
Č. 107/2020 Dotazy a dopyty občanov ( fyzických a právnických  osôb) 

 Žiadosť pána Petra Vargu 
Č. 108/2020  Dotazy a dopyty občanov ( fyzických  a právnických osôb) 

 Vybudovanie  altánku  pri  miestnom ihrisku – prelína sa  
s uznesení, č. 104/2020  

 
Uznesenia – splnené úlohy 

 

b) Splnené úlohy  zo zasadnutia 7.10.2020 

 

Č. 99/2020  Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, schválenie 
programu rokovania  

 a) určenie  zapisovateľa 
 b) určenie overovateľov zápisnice 

c) Schválenie programu rokovania –doplnený   podrobný  program      
rokovania  - bez  pripomienok 

Č. 100/2020  Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, schválenie 
programu rokovania  

  b) určenie overovateľov zápisnice – bez pripomienok 
Č.101 /2020  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – bez pripomienok 
Č. 103 /2020  Vyhodnotenie verejného zhromaždenia konaného dňa 5.9.2020 

 Altánok pri obchode(certifikovaný) –prieskum trhu - -schválený 
bez pripomienok 

Č105/2020   Vyhodnotenie verejného zhromaždenia konaného dňa 5.9.2020 

 Aktualizácia PHSR 
- Vodovod, kanalizácia 
- Vybudovanie chodníka k e. kostolu od železničného priecestia 

– zastávky ŽSR 
- Vybudovanie spevnenej plochy- parkovisko pri novom 

cintoríne 
- Vybudovanie multifunkčého ihriska 

Bez pripomienok 
 

Č. 109/2020  Dotazy a dopyty občanov ( fyzických  a právnických osôb) 

 Odpustenie nájmu vo výške 50 %  z dlžnej sumy  za prenájom 
časti budovy Požiarnej zbrojnice  -  bez pripomienok 

 
Č.110/2020  Rozpočet obce 

 Čerpanie rozpočtu k 31.8.2020 – bez pripomienok 
  
   

Č.111/2020  Rozpočet obce 

 Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 – bez pripomienok 
 

Ć 112/2020 Smernica poplatkov obce Obišovce – doplnenie  

 Stanovenie jednorazového poplatku za jeden ( 1) kus urnovej 
schránky – bez pripomienok 



Č- 113/2020  Smernica poplatkov obce Obišovce – doplnenie 

 b) stanovenie výšky nájmu na obdobie 10 rokov za jeden ( 1) kus 
urnovej schránky veľkosť urnovej schránky je 40 x 60 cm –  
bez pripomienok 

Č. 114/2020  Rôzne 
a) Informácie o možnosti čerpanie úveru – výpadok podielových  daní 
z dôvodu mimoriadnej situácie – bez  pripomienok 

Č. 115/2020  Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 

 pracovné stretnutie pred každým  zastupiteľstvom - uskutočnené 

 pracovné výjazdy, stretnutia- raz za mesiac  v činnosti 

 zápisnice – do 3 dní na podpis –splnené zo strany OcÚ 

 - overovateľ zdôvodní dôvod toho, prečo nepodpísal zápisnicu 

 - verejné obstarávanie – zmena smernice – Zásady hospodárenia s 
majetkom – rokovanie OZ 10.12.2020 

 Napr. VZN – verejné obstarávanie – schvaľovanie ceny, limit pre 
starostku ( jej rozhodnutie) – limit v rozpočte o ktorom môže 
rozhodnúť starostka , rokovanie 10.12.2020 

 

 - účasť poslancov na výberovom konaní – berie na vedomie 
 

 - Zmena správnych poplatkov (KD + klíma...)- OZ 10.12.2020 

 Odpratanie orechových listov a popadaných jabĺk na obecnom 
pozemku – vytvoriť VZN =pravidlá, ich nedodržanie = 
sankcionovanie – VZN prijímané na OZ 10.12.2020 

 stacionár – odkúpenie budovy Patria- úvaha - bezpredmetné 
   

 
 

                 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 Uznesenie č. 117   /2020 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie stav plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva obce konaného dňa  07.10.2020 
  
 Stále úlohy: 0 uznesení 
  
 Úlohy v plnení: 5 uznesenie 
 
 Splnené úlohy:  12 uznesení 
 
  
 

3. Hlavný kontrolór obce – činnosť 

   a) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 
       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. 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 Uznesenie č. 118     /2020 

                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. 
polrok 2021. 
 
 

4. Rozpočet obce  
   a) Návrh rozpočtu obce na roky 2021,2022,2023  - Príloha č. 3 
Starostka obce predniesla v zmysle §11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 
 
   b) Stanovisko k viacročnému rozpočtu na roky 2021,2022 a 2023 
Starostka obce uviedla dôvodovú správu HK v zmysle §18f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kde je úlohou hlavného kontrolóra obce vypracúvať 
odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením 
v obecnom zastupiteľstve. V Závere: odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 
2021 schváliť a na roky 2022 a 2023 zobrať na vedomie. 
                    
 

                  O návrhoch uznesení dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania a): 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 Uznesenie č. 119 /2020 

                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce  schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 
2021 a na roky 2022 a 2023 berie na vedomie. 
 
 
 
 

 Výsledky hlasovania b): 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 



 Uznesenie č.    120  /2020 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
obce Obišovce k viacročnému rozpočtu. 
 

 
   c) úprava platu starostu v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. §4 bod 2. 
Starostka uviedla v zmysle § 2 zákona č. 253/1994 Zb. zákona NR SR o právnom postavení a platových 
pomerov starostov obcí a primátorov miest, že výkon funkcie starostu je verejná funkcia a nevykonáva sa 
v pracovnom pomere a nemá postavenie zamestnanca. Tvorba sociálneho fondu a jeho použitie je iba na 
účely zabezpečenia a prispievania na stravovanie. Ostatné ustanovenia kolektívnej zmluvy pre starostu nie 
sú. Na základe uvedeného obrátila sa na OZ s prosbou o jednorázové navýšenie platu z dôvodu životného 
jubilea.  
 

                   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 
 

 Uznesenie č.    121  /2020 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje v zmysle §4 ods.2 zák. 253/1994 Zb. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest navýšenie platu vo 
výške 50% za odpracovaný mesiac január a február 2021 
 
   d) určenie odmeny zástupcovi starostu obce v zmysle zákona 369/1990 Z. z. § 13b ods.3 
  Starostka uviedla, že poslanec Štefan Ščepita, ktorý sa vzdal odmeny poslanca sa vzdal aj odmeny zástupcu 
starostu obce na rok 2020 (Uznesenie č. 86/2020) a nakoľko sa blíži rok 2021, tak pri dodržaní náležitosti  
mzdovej agendy určuje v zmysle nižšie citovaného znenia zákona odmenu zástupcovi starostky vo výške 15% 
mesačného platu starostu do konca funkčného obdobia. 
 
 Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo 
zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, 
najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.  
 
 
 

                   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 

 Uznesenie č.    122  /2020 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie  v zmysle zákona 369/1990 Z. 
z. § 13b ods.3 a §25 ods.7 (5/2019 Z.z.) odmenu zástupcu starostu vo výške 15% mesačného platu 
starostu do konca funkčného obdobia. 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898691&f=2


 

5. 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  
Na základe obhliadky na mieste za prítomnosti žiadateľa p. M. Baboľa a majiteľa susednej nehnuteľnosti p. 
M. Čopa a poslancov obecného zastupiteľstva a starostky obce bude zato, že žiadosti vyhovie. Na základe 
predloženého Geometrického plánu sa obecné zastupiteľstvo v Obišovciach rozhodlo na základe osobitého 
zreteľa odpredať časť parcely KNC 649 vo výmere 31 m2 
Na základe uvedeného je vypracovaný Zámer – viď. Príloha č. 3 
 

                   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 

 Uznesenie č.    123 /2020 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti majetku 
obce Obišovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obci v znení neskorších predpisov časti parcely obce Obišovce č. KNC č. 649 o výmere 
31 m2   žiadateľom: Martin Baboľ a manželka Mgr. Monika Baboľová 
 
   b)žiadosť (doručená 9.10.2020) o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce  KNC 405/1 
Starostka obce oboznámila poslancov OZ Obišovce so žiadosťou pani  Svetlany  Kišidayovej. Jedná sa 
o parcely KNE č. 789/3 a časti parcely KNC 651/1 v k. ú. Obišovce, ktoré sú bezprostredne susediace 
s pozemkami rodiny Kišdayovej (Obišovce 50), ktorá ich dlhodobo využíva a stará sa o nich.  
 
OZ navrhuje miestne šetrenie za účasti žiadateľky p. Svetlany Kišidayovej. 
 
 

                   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 

 Uznesenie č.    124 /2020 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie žiadosť p. Svetlany Kišidayovej 
 
 
 
 
6. Koncepcie a programy obce 
   a) Návrh VZN č. 1/2020 o pravidlách  na udržiavanie čistoty a poriadok 
        Počas zverejnenia návrhu VZN č. 1/2020 – na návrh poslanca p. Legatha v článku III. bod 1e) v zátvorke 
vynechať text: pneumatiky, plastové nádoby. 
 



                   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 

 Uznesenie č.    125 /2020 

                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje Návrh VZN č. 1/2020 o pravidlách  na 
udržiavanie čistoty a poriadok 
 
 
   b) Návrh VZN č. 2/2020 obchod, prevádzkové doby 

                   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 

 Uznesenie č.    126 /2020 

                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje Návrh VZN č. 2/2020 obchod, prevádzkové 
doby 
 
 
   c) Návrh VZN č. 3/2020 zákazy a obmedzenia 
Počas zverejnenia návrhu poslankyňa Mgr. Sviatková pripomienkovala daný návrh VZN č. 3/2020 zákazy 
a obmedzenia článok 2, kde v súvislosti s dodávateľsky dodávané práce, ktoré sú napríklad podmienené aj 
počasím – rekonštrukcia strechy, aby uvedené nebolo porušením VZN. 
Článok 2 sa dopĺňa textom:  
V ojedinelých písomne ohlásených prípadoch obci Obišovce sa  nebude považovať za porušenie ustanovení 
VZN.  

                   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 

 Uznesenie č.    127 /2020 

                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje Návrh VZN č. 3/2020 zákazy a obmedzenia 
 
 
  d) Návrh VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za TKO a DSO 

                   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 



 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 

 Uznesenie č.    128 /2020 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje Návrh VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku 
za TKO a DSO 
 
  e) Návrh Zásady hospodárenia s majetkom obce 

                   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 

 Uznesenie č.    129 /2020 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje Návrh Zásady hospodárenia s majetkom 
obce 
 
  f) Návrh – zmena Smernica úhrad so sadzobníkom 

                   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Lehath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
                 Uznesenie č.    130 /2020 

                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje Návrh – zmena Smernica úhrad so 
sadzobníkom 
 
 g)Návrh Organizačná Smernica o verejnom obstarávaní (ruší sa Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou   
hodnotou č. 2/2018 zo dňa 19.4.2018) 

                   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Lehath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 



 Uznesenie č.    131 /2020 

                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje Návrh Organizačná Smernica o verejnom 
obstarávaní 
 
 
 
7. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
    - starostka obce informovala, že na sekretariáte obecného úradu sú doručené 3 žiadosti 
o zamestnanie na pozíciu - robotník  
  
   - p. Síkorová sa pýtala na situáciu ohľadom žiadosti p. Vargu, či po našom pracovnom stretnutí 
a stretnutí starostky s Ing. Rauchom je známe z  pasportov, ako sú riešené kanály pod cestou 
III/3390 / starostka odpovedala, že na jej písomnú žiadosť ešte nebola doručená odpoveď 
 

    - p. Beniš sa opýtal kto financuje cestu smerom na Hrad, starostka odpovedala, že uvedené 
spevnenie cesty je hradené z Grantu Karpatskej nadácie, ktorú obec dostala vo výške 2000 eur. 
 
 

 
8. Záver 
Starostka obce poďakovala poslancom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončila rokovanie 
obecného zastupiteľstva. 
 

 
 
 
Overovateľ: 
 
Mgr. Marianna Sviatková, v. r.       
 
Štefan Ščepita, v. r.      



Príloha č. 1 – Prezenčná listina 



Príloha č. 2 
 
 
 
  
Starostka obce Obišovce 
Sp. Zn.: 115/2020      V Obišovciach, dňa 02.12.2020 
 
 
 

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 10.12.2020 o 17,00 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. Hlavný kontrolór obce – činnosť 

   a) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 
 

4. Rozpočet obce  
   a) Návrh rozpočtu obce na roky 2021,2022,2023 
   b) Stanovisko k viacročnému rozpočtu na roky 2021,2022 a 2023 
   c) úprava platu starostu v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. §4 bod 2. 
   d) určenie odmeny zástupcovi starostu obce v zmysle zákona 369/1990 Z. z. § 13b ods.3 
     
5. 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 9.10.2020) o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce  KNC 405/1 
 
6. Koncepcie a programy obce 
   a) Návrh VZN č. 1/2020 o pravidlách  na udržiavanie čistoty a poriadok 
   b) Návrh VZN č. 2/2020 obchod, prevádzkové doby 
   c) Návrh VZN č. 3/2020 zákazy a obmedzenia 
  d) Návrh VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za TKO a DSO 
  e) Návrh Zásady hospodárenia s majetkom obce 



  f) Návrh – zmena Smernica úhrad so sadzobníkom 
 g)Návrh Organizačná Smernica o verejnom obstarávaní (ruší sa Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou   
hodnotou č. 2/2018 zo dňa 19.4.2018) 
 
 
7. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
 
8. Záver 
 
 
 
         Mária Baboľová, v. r. 
                      starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
    

 


