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

17.03.2021 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 18:07 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 4 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  
 
 
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) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za II. polrok 2020 
     
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  
       oprava výmery zámeru predaja  
   b)žiadosť (doručená 9.10.2020) o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce  KNC 405/1 – ďalší legislatívny 

postup po prešetrení na mieste  
  c) žiadosť majiteľa nehnuteľnosti súp. číslo 195 o vyhotovenia prístupovej cesty – miestna komunikácia 
 d) žiadosť majiteľky nehnuteľnosti súp. číslo 92 o odkúpenie časti parcely obce KNE 789/5 
 e) Usporiadanie pozemkov podnet p. RNDr. Uličiansky 
 f) Žiadosť o umiestnenie cestného retardera na miestnej komunikácií pri nehnuteľnosti súpisné číslo 115-     

financovnie uvedenej aktivity žiadateľom 
 
5. Koncepcie a programy obce 
   a) Návrh plánu zasadnutia OZ na rok 2021 
    b) Nákup, prenájom kontajnerov na komoditu odpadu – tuhý komunálny odpad o objeme 1100 l, prípadne  

  aj na separovaný odpad – plast  
 

6. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
 



7. Záver 
 
 
 
Za overovateľov zápisnice starostka dala návrh: 
p. Zuzana Síkorová, p. Tomáš Beniš 
 
Za schválenie navrhovaného programu a overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať:  
Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Uznesenie č.  132  /2021 
OZ schvaľuje návrh programu rokovania  
 
a overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje: 
...p. Zuzana Síkorová 
...p. Tomáš Beniš 
 
Za zapisovateľku bola určená pani Zariková Ľudmila 
 
2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2020 oboznámila poslancov: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Obišovce 
 

A: Berie na vedomie 
  
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. 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. 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  

 Splnené úlohy  zo zasadnutia 7.10.2020 

 

 

 

 

 

 
c) Splnené úlohy  zo zasadnutia 10.12.2020 

 
 

Č. 116/2020  Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, schválenie 
programu rokovania  

 a) Schválenie programu rokovania  
 b) určenie overovateľov zápisnice 

c) určenie  zapisovateľa  bez pripomienok 
Č. 117 / 2020 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – bez pripomienok 
 
Č. 118/ /2020 Hlavný kontrolór obce – činnosť 

a) Návrh plánu kontrolnej  činnosti na i. polrok 2021 – bez 
pripomienok  

 
Č. 119/2020  Rozpočet obce 
  a) Návrh rozpočtu obce na roky 2021,2022,2023-Príloha č,3 
  Schválený - bez pripomienok 
 
Č. 120/2020  Rozpočet obce-  

b)stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu – bez 
pripomienok 

 

Č. 121/2020  Rozpočet obce 
c) úprava platu starostu v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. §4 bod 2 – bez 
pripomienok 
 

Č.122/2020  Rozpočet obce 
d)určenie odmeny zástupcovi starostu obce v zmysle zákona  369/1990 
Z.z. § 13b ods.3 – bez pripomienok 

 

Ć 123/2020 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  
- Schválený zámer 



 

Č- 124/2020   Dotazy a dopyty občanov( fyzických a právnických osôb) 
b) Žiadosť( doručená 9.10.2020) o odkúpenie  pozemkov  vo 

vlastníctve obce  KNC 405/1- Svetlany Kišidayovej 
 -bez pripomienok 
 
 

Č. 125 2020  Koncepcie a programy obce 
a) Návrh VZN č. 1/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty a poriadku – 
bez  pripomienok – schválené 
 

Č. 126/ 2020  Koncepcie a programy obce 
a) Návrh VZN č. 2/2020–  obchod, prevádzkové doby -bez  pripomienok 
– schválené 
 
 

Č. 127/2020  Koncepcie a programy obce 
a) Návrh VZN č. 3/2020–  zákazy a obmedzenia -bez  pripomienok – 
schválené 
 

Č. 128/2020  Koncepcie a programy obce 
a) Návrh VZN č. 4/2020–  o miestnom poplatku za TKO a DSO  -bez  
pripomienok – schválené 
 

Č. 129/2020  Koncepcie a programy obce 
a) Návrh Zásady hospodárenia s majetkom obce  -bez  pripomienok – 
schválené 
 

Č. 130/2020  Koncepcie a programy obce 
f) Návrh- zmena Smernica úhrad so sadzobníkom – bez pripomienok –
schválená 
 

Č. 131/2020  Koncepcie a programy obce 
   g) Návrh Organizačná Smernica o verejnom obstarávaní (ruší sa Smernica  

o zadávaní zákaziek s nízkou   hodnotou č. 2/2018 zo dňa 19.4.2018) 
 – bez pripomienok - schválené 

 
   

 
 

                 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 Uznesenie č. 133  /2021 
                   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: 4 uznesenie 
 
 Splnené úlohy:  16 uznesení 
 
  
 

3. Hlavný kontrolór obce – činnosť 

   a) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za rok 2020 
     
       V zmysle §18 f, ods. 1.  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je 
povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Obišovce. OZ bola predložená Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
rok  2020.  
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 Uznesenie č.  134 /2021 
 

                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Obišovce za rok 2020 
 
 
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  
       oprava výmery zámeru predaja  
 
Starostka obce informovala OZ o oprava Geometrického plánu, ktorý bol overený katastrálnym odbor, kde 
došlo k odchýlke o 1m2 a to z pôvodnej výmery pozemku obce 31 m2 na 32m2. Na základe uvedeného je 
potrebné Zverejniť zámer predaja časti parcely obce Obišovce v správnej výmere. 
 
O uvedenom návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
 

                  Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Uznesenie číslo  135/2021 
 
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 
32 m2   žiadateľom: Martin Baboľ a manželka Mgr. Monika Baboľová 
 
 



   b)žiadosť (doručená 9.10.2020) o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce  KNC 405/1 – ďalší legislatívny 
postup po prešetrení na mieste  

 
OZ sa po rokovaní dňa 10.12.2021, tak ako bolo prijaté Uznesenie číslo 124/2020, kde OZ vzalo na vedomie 
žiadosť pani Svetlany Kišidayovej, stretlo na tvári miesta za prítomnosti žiadateľky dňa 12.12.2020 a  za 
prítomnosti: Mária Baboľová, starostka obce a poslanci: Mgr. Marianna Sviatková, Zuzana Síkorová, Tomáš 
Beniš a Jozef Legath. 
OZ po zhodnotení situácie, kde ešte pôvodný majitelia žiadateľky (svokrovci) užívali uvedené pozemky ako 
vlastné a ich umiestnenie je neoddeliteľnou súčasťou pozemkov žiadateľky. 
OZ súhlasí s predajom 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 a to: 
 
- parcela registra registra E č. 789/3, LV 957, vo výmere 207 m2 – druh pozemku ostatná plocha 
- časť parcely registra C č. 651/1, LV 957, vo výmere 55 m2 – druh pozemku vodná plocha 
 
O  návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
 

                  Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Uznesenie číslo  136/2021 
 
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 vo vlastníctve obce Obišovce č. KNE č. 
789/3 o výmere 207 m2 a časti  parcely KNC č. 651/1 o výmere 55 m2 žiadateľke RNDr. Svetlana 
Kišidayová, CSc. 
 
  c) žiadosť majiteľa nehnuteľnosti súp. číslo 195 o vyhotovenia prístupovej cesty – miestna komunikácia 
 
Starostka predniesla doručenú žiadosť p. Vokála na obec Obišovce  o skvalitnenie príjazdovej komunikácie 
k domu č. 195 
Uvedené žiadosti berie  OZ  na vedomie s tým, že je potrebné uvedené žiadosti prerokovať priamo v terénne 
– na mieste so  žiadateľmi. Termín stretnutia bude telefonicky zorganizovaný starostkou obce, aby sa mohlo 
uvedené šetrenie na mieste vykonať. 
 
O  návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
 

                  Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Uznesenie číslo  137/2021 
 
 
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o skvalitnenie povrchu príjazdovej 
komunikácie k nehnuteľnostiam súpisné čísla 184 a 195.  



Ďalší postup bude predmetom rokovania OZ po šetrení na mieste za prítomnosti žiadateľov, 
poslancov OZ a starostky obce. 
 
 d) žiadosť majiteľky nehnuteľnosti súp. číslo 92 o odkúpenie časti parcely obce KNE 789/5 
 
Na základe právneho stavu usporiadania susediacich parciel s parcelou obce Obišovce KNE 789/5 –  
Žiadateľka navrhuje na základe uvedeného odstrániť bránu s bráničkou, ktorá je podľa jej názoru 
neoprávnene umiestnená ešte predošlým užívateľom nehnuteľnosti č. d. 94 (Jozef Čop st.) a pozemok patrí 
obce Obišovce. Žiadateľka deklaruje, že opakovane musí žiadať obec Obišovce o sprístupnenie na pozemok 
za účelom údržby jej nehnuteľnosti zo svetovej strany Východ. 
Žiadateľka uviedla poslancom vlastnícke pomery, ktoré v minulosti boli z pohľadu rodu rodiny Čopovej. 
 
O  návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
 

                  Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Uznesenie číslo  138/2021 
 
 OZ berie na vedomie žiadosť p. Albíny Szabovej a schvaľuje odstránenie brány a bráničky 
z pozemku obce Obišovce na parcele KNE č. 789/5. 
 

 
 e) Usporiadanie pozemkov podnet p. RNDr. Uličiansky 
 
 Na základe predložených materiálov pána RNDr. Uličianského, ktorý navrhuje vysporiadanie pozemkov, 

ktorých je spoluvlastníkom pod miestnou komunikáciou v obci Obišovce pred nehnuteľnosťou č. d. 74, 
obecné zastupiteľstvo navrhuje zaslať návrh na odkúpenie do vlastníctva obce Obišovce. 

 
O  návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
 

                  Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Uznesenie číslo  139/2021 
 
  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh pána RNDr. Uličianský a poveruje starostku obce 

s prípravou návrhu na odkúpenie uvedených parciel registra KNE č. 38/2 o výmere 154 m2  a 788 
o výmere 402 m2. 

 
  
 f) Žiadosť o umiestnenie cestného retardera na miestnej komunikácií pri nehnuteľnosti súpisné číslo 115-     

financovnie uvedenej aktivity žiadateľom 
 
Starostka predniesla žiadosť majiteľa nehnuteľnosti č. d. 115 o nainštalovanie cestného retardera na 
miestnu komunikáciu pred jeho nehnuteľnosťou, prípadne ak je to technický vhodné aj niekoľko metrov od 



jeho nehnuteľnosti. Svoju žiadosť odôvodňuje veľkým výskytom detí hrajúcich sa na tejto časti ulice 
a príjazdom áut z južnej strany, kde je cesta  v tvare „S“ a je veľmi nebezpečné ako pre deti, tak aj pre vodiča 
auta, aby nedošlo k stretu. 
Žiadateľ uvedenú aktivitu bude financovať z vlastných zdrojov. 
 
O  návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
 

                  Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Uznesenie číslo  140/2021 
 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje inštaláciu retardera na miestnu komunikáciu. 
 
 
5. Koncepcie a programy obce 
   a) Návrh plánu zasadnutia OZ na rok 2021 
 
Starostka obce predniesla návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2021  a to:  
17.03.2021, 28.04.2021, 23.06.2021, 22.09.2021 a 8.12.2021 
 
O  návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
 

                  Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Uznesenie číslo  141/2021 
  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovaný plán zasadnutí OZ na rok 2021 
 
 
    b) Nákup, prenájom kontanjerov na komoditu odpadu – tuhý komunálny odpad o objeme 1100 l, prípadne  

aj na separovaný odpad – plast  
 
Starostka obce predniesla OZ návrh na prenájom / zakúpenie nádob o objeme 1100 litrov v čiernej farbe 
na zber odpadu – tuhý komunálny odpad, ktoré sú v k. ú. Obišovce rozmiestnené takto: 
a) Chatová lokalita – Valalská pažiť v počte                                       2 ks 
b) Chatová lokalita – Čierny most v počte                                          2 ks 
c) Chatová lokalita – Hornád (sútok Svinky a Hornád) v počte      3 ks 
d) Chatová lokalita – intravilán za Svinkou (za žel. Viaduktom)   1 ks 
e) Chatová lokalita – Marakano                                                        1 ks 
f) Nový cintorín                                                                            1 ks 
g) SEPS                                                                                                   2 ks 
h) VSD           1 ks 
i) VSE                                                                                                      1 ks 



 
Poslankyňa p. Síkorová navrhla zakúpiť/prenajať kontajner o objeme 1100 litrov v žltej farbe na 
separovaný odpad – plast, ktorý by bol umiestnený za účelom triedenia odpadu pri novom cintoríne.  
Po doplnení spôsobov kúpy, prípadne nájmu a ich vyhodnotení z pohľadu finančnej výhodnosti zaujme 
stanovisko na najbližšom obecnom zastupiteľstve. 

 
O  návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
 

                  Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Uznesenie číslo  142/2021 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kúpu alebo prenájom kontajnerov o objeme 1100 litrov v počte 
14 kusov –čierna farba na tuhý komunálny odpad  a 1 ks žltá farba – nový cintorín.   
         

 
6. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
7. Záver 
Starostka obce poďakovala poslancom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončila rokovanie 
obecného zastupiteľstva. 
 
 

 
 
Overovateľ: 
 
Zuzana Síkorová       ................................................    
 
Tomáš Beniš     ...............................................    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 – Prezenčná listina 
 

 



Príloha č. 2 
 
 
Starostka obce Obišovce 
Sp. Zn.:  201 /2021      V Obišovciach, dňa 12.03.2021 
 

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 17.03.2021 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. Hlavný kontrolór obce – činnosť 

   a) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za II. polrok 2020 
 
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  
       oprava výmery zámeru predaja  
   b)žiadosť (doručená 9.10.2020) o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce  KNC 405/1 – ďalší legislatívny 

postup po prešetrení na mieste  
  c) žiadosť majiteľa nehnuteľnosti súp. číslo 195 o vyhotovenia prístupovej cesty – miestna komunikácia 
 d) žiadosť majiteľky nehnuteľnosti súp. číslo 92 o odkúpenie časti parcely obce KNE 789/5 
 e) Usporiadanie pozemkov podnet p. RNDr. Uličiansky 
 f) Žiadosť o umiestnenie cestného retardera na miestnej komunikácií pri nehnuteľnosti súpisné číslo 115-     

financovnie uvedenej aktivity žiadateľom 
 
6. Koncepcie a programy obce 
   a) Návrh plánu zasadnutia OZ na rok 2021 
    b) Nákup, prenájom kontanjerov na komoditu odpadu – tuhý komunálny odpad o objeme 1100 l, prípadne  

aj na separovaný odpad – plast  
  
7. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
8. Záver 
        Mária Baboľová, v. r. 
        starosta obce 


