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

23.09.2021 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 18.03 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  
 
 
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. Prerokovanie činnosti obce Obišovce  
   a) Návrh PD – parkovisko pri novom cintoríne a jeho rozšírenie 
 
4. Hlavný kontrolór obce – činnosť 

   a) Správa o kontrolnej činnosti HK za I. polrok 2021 
 
5. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
    a) Žiadosť o sponzorstvo – Jozef Jurko ml. 
    b) Žiadosť o odkúpenie časti parcely obce  KNE č. 808/1 
    c) Žiadosť o predaj pozemku pod miestnou komunikáciou RNDr. Uličiansky– po vypracovaní        
geometrického plánu  ďalší legislatívny postup obce 
 
6. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
7. Záver 
 
Za overovateľov zápisnice starostka dala návrh: 
p. Síkorovú a p. Mgr. Mariannu Sviatkovú 
 
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.  160 /2021 
OZ schvaľuje návrh programu rokovania  
 
a overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje: 
p. Zuzana Síkorová a p. Mgr. Marianna Sviatková 
 
Za zapisovateľku bola určená pani Ľudmila Zariková 
 
2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.06.2021 oboznámila poslancov: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Obišovce 
 
A: Berie na vedomie 
  
Č. 2: Kontrola  plnenia  uznesení obecného zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Obišovce 
 
A: Berie na vedomie 
  

Uznesenia- trvalé úlohy 

a) Trvalé úlohy 

. 
Uznesenia- úlohy v plnení 

b) Úlohy v plnení 
 

Č. 107/2020   Dotazy a dopyty občanov ( fyzických a právnických  osôb) 
Žiadosť pána Petra Vargu – v riešení 

 
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 –v riešení 
 

Ć 139/2021  Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
   e) Usporiadanie pozemkov podnet p. RNDr. Uličiansky -v riešení  
 

 

Uznesenia – splnené úlohy 

 
 

 

c) splnené úlohy zo zasadnutia  23.6.2021 

 

Č. 151/2021 Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, schválenie programu 
rokovania  

 a) Schválenie programu rokovania  
 b) určenie overovateľov zápisnice 



c) určenie  zapisovateľa  bez pripomienok 
Č. 152/2021  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – bez pripomienok 
 
Č. 153/2021  Prerokovanie činnosti obce Obišovce  

a) predstavenie projektu Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania –  
„Centrum podpory sociálnej rehabilitácie v Obišovciach“ – bez pripomienok 
 

 

Č.154/2021  . Rozpočet obce Obišovce  
   a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2020  
   bez pripomienok 
 
Č. 155/2021  Rozpočet obce Obišovce  

b) Návrh Záverečného účtu obce Obišovce za rok 2020 – bez pripomienok 

 
 

 
Č.156/2021  Rozpočet obce Obišovce  

c) Výročná správa obce Obišovce za rok 2020  - bez pripomienok 
 
 
Č- 157/2021   Rozpočet obce Obišovce  

d) Správa audítora k Účtovnej závierke obce Obišovce za rok 2020 – bez 

pripomienok 

 
 

Č. 158/2021  5. 5. Hlavný kontrolór obce – činnosť 
      a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce  
   za II. polrok 2021 – bez pripomienok 
 
Č. 159/2021   6. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
   a) žiadosť o spevnenie podložia a asfalt pri nehnuteľnosti súpisné číslo 32 
    (doplnenie k prijatému Uzneseniu č. 149/2021) – bez pripomienok 

 
 

                 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. 161  /2021 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie stav plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva obce konaného dňa  23.06.2021 
  
 Trvalé úlohy: 0 uznesení 
  
 Úlohy v plnení:  3 uznesenie 
 
 Splnené úlohy:  9 uznesení 
  
  



3. Prerokovanie činnosti obce Obišovce  
   a) Návrh PD – parkovisko pri novom cintoríne a jeho rozšírenie 
 
Obec Obišovce je členom Miestnej akčnej skupiny Čierna Hora Hornád, prostredníctvom ktorej na základe  
podopatrenia 7.2 Výstavba záchytného parkoviska by bola možnosť vybudovanie záchytného parkoviska pri 
novom cintoríne v obci Obišovce pre účely turistov na Obišovský hrad, pútnikov k rím.-kat. kostolu a určite 
by bola možnosť využitia aj návštevníkom miestneho cintorína. 
Prvý návrh bol kolmé státie od križovatky pri cintoríne po bránu cintorína a pozdĺž oplotenia za múrom. 
Teraz je úvaha o rozšírení parkovacích miest aj na jestvujúcej priekope, ktorá kopíruje nehnuteľnosť parcely 
KNC č. 55. 
Rozšírenie parkovacích miest má dve varianty a to: 
1. Celé pozdĺžne státie okolo nehnuteľnosti KNC č. 55 
2. Pozdĺžne státie za múrom a kolmé státie na putnoku. 
 

 
                   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
  

Uznesenie č. 162  /2021 
  
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Projektovú dokumentáciu na vybudovanie záchytného parkoviska 

s rozšírením pozdĺžneho státia na jestvujúcej priekope. 
 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 

4. Hlavný kontrolór obce – činnosť 
   a) Správa o kontrolnej činnosti HK za I. polrok 2021 
 
Starostka uviedla, že hlavný kontrolór obce vypracoval hodnotenie obdobia predovšetkým zamerané na 
kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom 
a majetkovými právami obce, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania 
sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, 
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce, či 
kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 
 
Starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce p. PhDr. Balkovej 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Uznesenie č. 163 /2021 

 
 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie I. polrok 2021 
 
 
 

                   Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   



Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 
5. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
 
    a) Žiadosť o sponzorstvo – Jozef Jurko ml. 
 
Starostka obce uviedla, že po pracovnom stretnutí a návrhu poslancov obecného zastupiteľstva oslovila 
emailom p. Jozefa Jurka ml., aby sa vyjadril o konkrétnej predstave podpory zo strany obce Obišovce 
a zároveň ho pozvala na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Uznesenie č. 164 /2021 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Jurka ml. 
 

                   Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
    b) Žiadosť o odkúpenie časti parcely obce  KNE č. 808/1 
 
Listom zo dňa 13.09.2021, ktorý bol doručený na sekretariát obecného úradu v Obišovciach dňa 16.9.2021 
majitelia nehnuteľnosti KNC č. 282 (MUDr. Peter Lukčo a Mgr.  Gabriela Lukčová) žiadajú o odkúpenie časti 
parcely obce  Obišovce KNE č. 808/1  cca o výmere 16,5 m2. 
Obecné zastupiteľstvo dňa 17.09.2021 za prítomnosti zúčastnených: Mgr. G. Lukčová, starostka obce M. 
Baboľová a poslanci OZ p. Mgr. M. Sviatková, Z. Síkorová a J. Legath boli na tvári miesta, kde skonštatovali, 
že v danom úseku je cesta III/3460 zúžená a v prípade, ak by bola snaha Samosprávneho kraja odstrániť 
uvedený zúžený úsek vozovky, je zo strany obce nevyhnutné manipulovať s dostatočným priestorom pri 
odstránení uvedeného problému. 
Na základe uvedeného sa obecné zastupiteľstvo uznieslo v závere, že uvedenú žiadosť berie na vedomie 
a žiadosť zamieta (schvaľuje – zamietnutie žiadosti). 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Uznesenie č. 165 /2021 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť MUDr. Peter Lukčo a Mgr. Gabriela Lukčová 
Schvaľuje:  zamietnutie žiadosti. 
 

                   Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   



 
 
    c) Žiadosť o predaj pozemku pod miestnou komunikáciou RNDr. Uličiansky– po vypracovaní        
geometrického plánu  ďalší legislatívny postup obce 
 
Starostka uviedla, že je vypracovaný GP č. 99/2021 spoločnosťou Geodat Real s. r. o. so sídlom Stará 
Ľubovňa, kde sa jedná o kúpu pozemku o výmere 126 m2. K dodržaniu ďalšieho legislatívneho postupu je 
potrebné vypracovať znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty daného pozemku pod miestnou 
komunikáciou obce Obišovce. 
Preto obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce so zabezpečením vypracovania znaleckého posudku na 
uvedenú parcelu KNE 38/2 v k. ú. Obišovce. 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Uznesenie č. 166 /2021 

 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce so zabezpečením vypracovania znaleckého posudku za 
účelom určenie všeobecnej hodnoty pozemku KNE č. 38/2 v k. ú. Obišovce 
 

                   Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 
 
6. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
 - poslanec p. Legath: napísať žiadosť o odstránenie stĺpa na parcele KNE č. 808/1 – osloviť TCOM a VSD 
- poslankyňa p. Sviatková: orezať konáre nad chodníkom smer Frucona 
- oprava verejného osvetlenia – zabezpečí poslanec p. Ščepita, zároveň vykoná orez stromov nad chodníkom 
smer Kysak, p. Sviatková upozornila na visiaci kábel zo stĺpa, ktorý p. Ščepita preverí 
- poslanec p. Legath: návrh na výrub nebezpečných stromov na Sihoti 
- starostka oboznámila poslancov so žiadosťou p. Cenkej, ktorá upozornila na nebezpečný strom lipu na 
starom cintoríne 
- poslanec p. Ščepita predniesol návrh smerom k poslancom o navýšenie platu starostky, k uvedenému 
návrhu sa vyjadril p. Legath, ktorý uviedol, že on to navrhol už na ustanovujúcej schôdzi a p. Síkorová, ktorá 
uviedla, že každý rok je valorizovaný plat starostov a teda, že sa zvýši 
K uvedenému starostka uviedla, že táto situácia je pre ňu nanajvýš trápna a ak budú mať stanovisko, tak 
uvedenému návrhu nech sa vyjadria na najbližšej pracovnej porade. 
 
 
 
7. Záver 
 
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva. 
 
Overovateľ: 
 
Zuzana Síkorová  ................................................    
 
Mgr. Marianna Sviatková ...............................................      



Príloha č. 1 – Prezenčná listina 

 
 
 



 
 
 
Starostka obce Obišovce 
Sp. Zn.:  201 /2021      V Obišovciach, dňa 17.09.2021 
 

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 23.09.2021 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. Prerokovanie činnosti obce Obišovce  
   a) Návrh PD – parkovisko pri novom cintoríne a jeho rozšírenie 
 
4. Hlavný kontrolór obce – činnosť 

   a) Správa o kontrolnej činnosti HK za I. polrok 2021 
 
5. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
    a) Žiadosť o sponzorstvo – Jozef Jurko ml. 
    b) Žiadosť o odkúpenie časti parcely obce  KNE č. 808/1 
    c) Žiadosť o predaj pozemku pod miestnou komunikáciou RNDr. Uličiansky– po vypracovaní        
geometrického plánu  ďalší legislatívny postup obce 
 
6. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
 
7. Záver 
 
 
         Mária Baboľová, v. r. 
                      starosta obce   
 


