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

28.04.2021 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 18:04 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  
 
 
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. Koncepcie a programy obce 

   a) Návrh možnosti rozšírenia územného plánu obce Obišovce predstavená spoločnosťou P&P 
Solution s.r.o. 

   b) Nákup, prenájom kontanjerov na komoditu odpadu – tuhý komunálny odpad o objeme 1100 l, prípadne  
 aj na separovaný odpad – plast  

c) V zmysle zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – 
podanie majetkového priznania starostky obce komisii obecného zastupiteľstva  

     
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  
       - schválenie predaja časti pozemku obce Obišovce  vo výmere 32 m2 
   b)žiadosť (doručená 9.10.2020) o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce  KNC 405/1  
 - schválenie predaja pozemkov vo vlastníctve obce Obišovce vo výmere KN-C č. 405/4 207 m2 a KN-C č.   

651/3 55 m2 

 
  c) žiadosť majiteľa nehnuteľnosti súp. číslo 195 o vyhotovenia asfaltového koberca na miestnej komunikácii 
 
  d) Usporiadanie pozemkov podnet p. RNDr. Uličiansky – prerokovanie odkúpenia pozemkov do vlastníctva 

obce Obišovce pod miestnou komunikáciou od súčasných majiteľov  parcely reg. E č. 38/2 o výmere 124 
m2 

 
 



7. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
 
8. Záver 
 
Za overovateľov zápisnice starostka dala návrh: 
p. Mgr. Marianna Sviatková a p. Jozef Legath 
 
Za schválenie navrhovaného programu a 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.  143 /2021 
OZ schvaľuje návrh programu rokovania  
 
a overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje: 
...p. Mgr. Mariannu Sviatkovú 
...p. Jozefa Legatha 
 
Za zapisovateľku bola určená pani Ľudmila Zariková 
 
2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.03.2021 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. 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 uznesením, č. 104/2020  

Č. 137/2021 Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)    
  c) žiadosť majiteľa nehnuteľnosti súp. číslo 195 o vyhotovenia    
  prístupovej cesty – miestna komunikácia  bez pripomienok –rokovanie na     
  mieste 

Ć 139/2021 Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 



   e) Usporiadanie pozemkov podnet p. RNDr. Uličiansky 

Č. 142/2021 Koncepcie a programy obce 
   b) Nákup, prenájom kontaknerov na  komoditu odpadu – tuhý 
    komunálny odpad o objeme 1100 l, prípadne aj na  separovaný odpad-  
   plast 
 
 

 
 

 
Uznesenia – splnené úlohy 

 

b) Splnené úlohy  zo zasadnutia 7.10.2020 

 

Č. 104/2020  Vyhodnotenie verejného zhromaždenia konaného dňa 5.9.2020  
 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 - 
 

 
c) splnené úlohy zo zasadnutia  17.03.2021 

  

Č. 132/2021  Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, schválenie 
programu rokovania  

 a) Schválenie programu rokovania  
 b) určenie overovateľov zápisnice 

c) určenie  zapisovateľa  bez pripomienok 
Č.133/2021  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – bez pripomienok 
 

Č. 134/2021  Hlavný kontrolór obce – činnosť 
a) Správa o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Obišovce  za 
rok 2020 – bez pripomienok  
 

Č. 135/2021  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  
  bez pripomienok 
 
Č. 136/2021  Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
    b) žiadosť (doručená 9.10.2020) o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve  
    obce  KNC 405/1 – ďalší legislatívny postup po prešetrení na mieste  
    – bez pripomienok 
 

 
Č.138/2021  Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
    d) žiadosť majiteľky nehnuteľnosti súp. číslo 92 o odkúpenie časti  
    parcely obce KNE 789/5 – bez pripomienok – odstránenie brány a  
    bráničky 

 
 

Č- 140/2021   Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
    f) Žiadosť o umiestnenie cestného retardera na miestnej komunikácií pri  



    nehnuteľnosti súpisné číslo 115- financovnie uvedenej aktivity -bez  
    pripomienok 

 
Č. 141/2021  Koncepcie a programy obce 

a) Návrh plánu zasadnutia OZ na rok 2021 
   17.3.2021, 28.4.2021, 23.6.2021, 22.9.2021 a 8.12.2021 

bez  pripomienok – schválené 
 

  
 
 

                 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. 144  /2021 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie stav plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva obce konaného dňa  17.03.2021 
  
 Stále úlohy: 0 uznesení 
  
 Úlohy v plnení:  6 uznesenie 
 
 Splnené úlohy:  9 uznesení 
 

3. Koncepcie a programy obce 

   a) Návrh možnosti rozšírenia územného plánu obce Obišovce predstavená spoločnosťou P&P 
Solution s.r.o. 

 
Starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo, s tým, že osobne zástupcovia spoločnosti P&P 
Solution s. r.o., požiadali o umožnenie stretnutia s poslancami obecného zastupiteľstva, kde chcú 
predstaviť zámer a to výstavbu rodinných domov v časti za poslednou ulicou (lokalita nový 
cintorín). 
Dňa 26.04.2021 na základe zaslanej pozvánky na rokovanie obecného zastupiteľstva bolo 
elektronickou poštou doručené ospravedlnenie z neprítomnosti spoločnosťou P&P Solution s. r. o., 
v tomto znení: 
„Dňa 28.04.2021 sme sa mali zúčastniť stretnutia o 18.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Obišovciach. 
Situácia sa radikálne zmenila, preto rušíme stretnutie. 

Ďakujeme za pochopenie.“ 
 

Na základe uvedených skutočností tento bod rokovania bol ukončený bez prijatia uznesenia. 
 
   b) Nákup, prenájom kontajnerov na komoditu odpadu – tuhý komunálny odpad o objeme 1100 l, prípadne  

 aj na separovaný odpad – plast  
 

Uznesením č. 142/2021 obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kúpu alebo prenájom kontajnerov 
o objeme 1100 l v počet 14 kusov čiernych na TKO a 1 ks v žltej farbe k novému cintorínu.  
 



Starostka uviedla podmienky prenájmu a kúpy / kúpy na splátky uvedených kontajnerov a to:  
 
A)    *variant nájom*: *8,20€ bez dph / mesiac / 1 kus* spolu: 123€ bez dph 
/ mesiac / 15 kusov  - po tel. hovore s p. Theiner: nájom je na dobu 
neurčitú, do obdobia, kým sa nerozhodneme ukončiť nájom, kde potom (v čase 
ukončenia nájmu) sa buď dopláca do ceny tovaru, prípadne sú už preplatené 
 
B)    *variant predaj*: *195€ bez dph / kus* / spolu: 2925,00€ bez dph - *cena 
s DPH 3.510,00 eur  -  prieskumom trhu bolo zistené, že uvedená ponuka ceny za 1 kus je najvýhodnejšia 
 
 C)    *variant predaj nádob na splátky 

      Cenová kalkulácia na predaj nádob na splátky - Obec Obišovce 
Technické 
vlastnosti  

Jednotkov
á cena bez 
DPH 

Počet 
kusov 

Celková 
suma bez 
DPH 

Cena bez 
DPH - 1 rok 

Cena DPH Cena s 
DPH - 1 
rok 

Mesačná 
splátka 
bez DPH 

Cena DPH Mesačná 
splátka s 
DPH 

1100l 
kontajner 
na 
komunáln
y odpad 

€/ks 195,00 15 2 925,00 € 585,00 € 117,00 € 702,00 € 48,75 € 9,75 € 58,50 € 

SPOLU 2 925,00 € 585,00 € 117,00 € 702,00 € 48,75 € 9,75 € 58,50 € 
Splátka na 60 mesiacov / 5 rokov 

 
        - pani manažérka uviedla, že pri manipulácií - zbere, ak by došlo k poškodeniu nádob, aj tak je ich povinnosť        
zjednať nápravu 
                
  

 
Obecné zastupiteľstvo sa na základe uvedených skutočností rozhodlo zakúpiť kontajnery o objeme 1100 
litrov v počte 14 kusov čierne a 1 kus žlté  v cene za 1 kus 195,00 € čo činí za 15 kusov 2925,00 € bez DPH 
– cena s DPH je 3.510,00 € 
 

                   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. 145  /2021 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu kontajnerov o objeme 1100 l v počte 14 ks – čierne na 
tuhý komunálny odpad a 1 ks žltý 
 
Po tomto bode rokovania bolo Obecné zastupiteľstvo prerušené z dôvodu nedoručenia obálky Komisií 
pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Uvedené obálka bola po 
zaevidovaní na sekretariáte obecného úradu uložená do trezoru.  Rokovanie sa konalo v sále kultúrneho 
domu a opomenutím bola nedoručená obálka. Starostka obce preto, prerušila rokovanie a osobne išla 
po menované Oznámenie.  
Rokovanie bolo prerušené v čase od 18.22 hod. – do 18:33 hod. 
Následne pokračovalo rokovanie podľa schváleného programu rokovania. 
 

c) V zmysle zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – 
podanie majetkového priznania starostky obce komisii obecného zastupiteľstva  
 



Starostka oboznámila obecné zastupiteľstvo o zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov článku 7 bod 1. o tom, že verejný 
funkcionár je povinný počas výkonu funkcie do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné 
oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok  komisií v zmysle menovaného zákona bod 5. (starosta obce 

komisii obecného zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom 
zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej 
politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa 
tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s  
najvyšším počtom poslancov) 

Uvedené oznámenie starostka obce doručila na sekretariát obecného úradu dňa 29.3.2021, kde uvedenú 
skutočnosť oznámila aj predsedovi komisie p. Jozefovi Legathovi. 
 
Komisia, ktorá sa skladá zo všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce Obišovce uvedené Oznámenie 
si preštudovala. Predseda komisie p. Legath uviedol, že starostka obce si splnila zákonnú povinnosť v zmysle 

zákona 357/2004 Z. z.  ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
 

                   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. 146  /2021 
 
A/ OZ berie na vedomie 
 
Písomné oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov 
 
B/ OZ Konštatuje 
 
Písomné oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov bolo podané v zmysle zákona 
357/2004 Z. z. 
 

     
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  
       - schválenie predaja časti pozemku obce Obišovce  vo výmere 32 m2 

 

Starostka uviedla, že uznesením č. 135/2021 bol schválený zámer predaja 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 649 o výmere 32 m2 žiadateľom Martina Baboľ a manž. Mgr. Monika 
Baboľová.  
Žiadatelia doručili vypracovaný Znalecký posudok s overeným geometrickým plánom zo dňa 16.12.2020, 
číslo G1-1680/2020. Cena za 1 m2 je 4,99 m2 
Znalecký posudok vypracoval: Ing. Vladimír Vaľa, Lomnická 12, 080 05 Prešov 
 

                   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. 147 /2021 

Obecné zastupiteľstvo  
 
A/ Prerokovalo odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to časti pozemku parcela reg C – zastavaná 
plocha a nádvoria – KN č. 649 o výmere 32 m2 v katastrálnom území Obišovce, obec Obišovce, zapísaného 
na LV 957 
 
B/ Schvaľuje 
 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo 
vlastníctve obce Obišovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – lepší prístup na pozemok vzhľadom aj na 
umiestnenie elektrického stĺpa. 
Subjektu: Martin Baboľ bytom Obišovce 101 s manželkou Mgr. Monikou Baboľovou, bytom Zimná 9, 040 01 
Košice 
Za týmto účelom Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu v súlade s vyhotoveným znaleckým posudkom 
v sume   4,99    za 1m2, t. j. 159,68 zaokrúhlene 160,00 €   (slovom:   jednostošesťdesiat  eur)v prospech 
obce Obišovce spôsobom, ktorý bude dohodnutý v Zmluve.  
Zároveň poveruje starostku obce Máriu Baboľová podpisom  Kúpno predajnej zmluvy. 
  
 
 
   b)žiadosť (doručená 9.10.2020) o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce    
 - schválenie predaja časti pozemkov vo vlastníctve obce Obišovce vo výmere KN-E č. 789/3 207 m2 – stav 

právny a KN-C č.   651/1 55 m2- stav právny , odčlenené časti pozemku a boli vytvorené nové parcely  
     KN- C č. 405/3, č. 405/4 a č. 651/3 
 

      Starostka uviedla, že uznesením č. 136/2021 bol schválený zámer predaja 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. KNE 789/3 207 m2 a KN-C č.   651/1 55 m2 

 
Žiadatelia doručili vypracovaný Znalecký posudok s overeným geometrickým plánom. Cena za 1 m2 je  3,33€ 
Znalecký posudok vypracoval: Ing. Vladimír Vaľa, Lomnická 12, 080 05  Prešov 
 

                   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. 148  /2021 

Obecné zastupiteľstvo  
 
A/ Prerokovalo  



 
Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to časti pozemok parcela reg E – ostatná plocha – KN č. 
789/3  o výmere 207 m2 v katastrálnom území Obišovce, obec Obišovce, zapísaného na LV 957 a časti 
pozemku parcela reg C – vodná plocha – KN č. 651/1 o výmere 55 m2 v katastrálnom území Obišovce, obec 
Obišovce, zapísaného na LV 957 
 
B/ Schvaľuje 
 

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo 
vlastníctve obce Obišovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – právny stav nezodpovedal reálnemu 
stavu v terénne- vymedzené hranice oplotenia, užívanie a obhospodarovanie uvedených častí parciel obce 
ešte predchodcami žiadateľov (rodičia, svokrovci). 
Subjektu: Kišiday Eduard r. Kišiday a Svetlana Kišidayová r. Šikrová, RNDr. CSc., Sofijská 2444/14, 040 13 
Košice 
Za týmto účelom Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu v súlade s vyhotoveným znaleckým posudkom 
v sume 3,33  za 1m2, t. j.   872,46 € zaokrúhlene 873,00 € (slovom:osemstosedemdesiattri eur   )v prospech 
obce Obišovce spôsobom, ktorý bude dohodnutý v Zmluve.  
Zároveň poveruje starostku obce Máriu Baboľová podpisom  Kúpno- predajnej zmluvy. 
 

 
  c) žiadosť majiteľa nehnuteľnosti súp. číslo 195 o vyhotovenia asfaltového koberca na miestnej komunikácii 
  
      Na základe obhliadky na mieste sa obecné zastupiteľstvo jednohlasne dohodlo na tom, že súhlasí 

s vyhotovením asfaltového koberca na miestnej komunikácií, ale za podmienok, že obec vybuduje 
k napojeniu na súkromný pozemok asfaltový koberec, kde žiadateľ p. Vokál bude spolufinancovať časť 
od posledného elektrického stĺpa k napojeniu k jeho už zriadeného vjazdu  - zámková dlažba. Taktiež si 
žiadateľ vybuduje na vlastné náklady zvod dažďovej a povrchovej vody 

       
      Zároveň obecné zastupiteľstvo po obhliadke v obci, tzv. koncoviek rozhodlo  o vyhotovení asfaltového 

koberca pri nehnuteľnosti súpisné číslo  160. 
  
 Taktiež obecné zastupiteľstvo navrhlo vyhotoviť spevnenú plochu pri novom cintoríne za účelom 

parkovania osobných áut návštevníkov nového cintorína a rím.-kat. kostola. 
 

                   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. 149  /2021 

Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje: 
1. Vyhotovenie pokládky asfaltového koberca na parcele obce KNC č. 641/3 za podmienky, že 
žiadateľ , majiteľovi nehnuteľnosti súpisné číslo 195 bude po zhotovení diela vyhotovená faktúra za 
časť asfaltového koberca od elektrického stĺpa ku vstupu na pozemok 
  
2. Vyhotovenie pokládky asfaltového koberca na časti parcele obce KNC č. 643 pred 
nehnuteľnosťou súpisné číslo 160 
 
3. Vyhotovenie spevnenej plochy pri novom cintoríne o rozmere 4,50m x 39m 



 
 
 
 
 
  d) Usporiadanie pozemkov podnet p. RNDr. Uličiansky – prerokovanie odkúpenia pozemkov do vlastníctva 

obce Obišovce pod miestnou komunikáciou od súčasných majiteľov  parcely reg. E č. 38/2 o výmere 124 
m2 

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na odkúpenie do vlastníctva obce Obišovce časť parcely reg E 
38/2 o výmere 124 m2 pod miestnou komunikáciou obce Obišovce.  
Na základe uvedeného poveruje starostku obce s oboznámením navrhovateľov o zámere obecného 
zastupiteľstva. V prípade kladnej odpovede poveruje starostku s vypracovaním geometrického plánu a so 
zaobstaraním znaleckého posudku uvedenej časti parcely na odpredaj časti pozemku KNE 38/2. 
 

                   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. 150  /2021 

Obecné zastupiteľstvo  
 
Schvaľuje  vypracovanie  geometrického plánu a znaleckého posudku na odkúpenie časti pozemku 
reg E - zastavaná plocha a nádvoria – KN č. 38/2 
 
 
 
7. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
V tomto bode rokovania si vzala slovo starostka obce, ktorá chcela oboznámiť poslancov obecného 
zastupiteľstva so skutočnosťou ohľadom aktivity ECAV Obišovce na mieste bývalej starej farskej budovy. 
Dlhodobo sa zaoberá ECAV Obišovce s možnosťou vybudovania domu seniorov. Uvedenú aktivitu chcú 
financovať prostredníctvom finančných prostriedkov fondov EU. V tomto čase prebieha registrácia 
projektov, kde sa ECAV Obišovce uchádza o projekty, kde uvádza ako partnera aj obec Obišovce. 
 
8. Záver 

 
 

 
 
 
Overovateľ: 
 
Mgr. Marianna Sviatková  ................................................    
 
Jozef Legath                  ...............................................      
 
 
 
 



Príloha č. 1 – Prezenčná listina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 
 
 
Starostka obce Obišovce 
Sp. Zn.:  201 /2021      V Obišovciach, dňa 23.04.2021 
 

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 28.04.2021 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. Koncepcie a programy obce 

   a) Návrh možnosti rozšírenia územného plánu obce Obišovce predstavená spoločnosťou P&P 
Solution s.r.o. 

   b) Nákup, prenájom kontanjerov na komoditu odpadu – tuhý komunálny odpad o objeme 1100 l, prípadne  
 aj na separovaný odpad – plast  

c) V zmysle zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – 
podanie majetkového priznania starostky obce komisii obecného zastupiteľstva  
 

 
     
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  
       - schválenie predaja časti pozemku obce Obišovce  vo výmere 32 m2 
   b)žiadosť (doručená 9.10.2020) o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce  KNC 405/1  
 - schválenie predaja pozemkov vo vlastníctve obce Obišovce vo výmere KN-C č. 405/4 207 m2 a KN-C č.   

651/3 55 m2 

 
  c) žiadosť majiteľa nehnuteľnosti súp. číslo 195 o vyhotovenia asfaltového koberca na miestnej komunikácii 



 
  d) Usporiadanie pozemkov podnet p. RNDr. Uličiansky – prerokovanie odkúpenia pozemkov do vlastníctva 

obce Obišovce pod miestnou komunikáciou od súčasných majiteľov  parcely reg. E č. 38/2 o výmere 124 
m2 

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


