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

09.12.2021 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 18.10 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. Hlavný kontrolór obce – činnosť 

   a) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 
 

4. Rozpočet obce  
   a) Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu na roky 2022,2023 a 2024 
   b) Návrh rozpočtu obce na roky 2022,2023,2024 
   c) Rozpočtové opatrenie č.2 – návrh na zmenu rozpočtu 2021, stav čerpania  k 31.10.2021 
    
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 odkúpenie časti parcely obce KNC č. 649/1 
    d)Žiadosť o predaj pozemku pod miestnou komunikáciou KNE č. 38/2 – návrh na kúpu na základe          
vypracovaného geometrického plánu a znaleckého posudku – výmera 128 m2 

    e) Ponuka na odpredaj pozemku KNC č. 1586  
 
6. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
7. Záver 
   
Za overovateľov zápisnice starostka dala návrh: 
p. Jozef Legath a p. Tomáš Beniš 



 
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.  167/2021 
OZ schvaľuje návrh programu rokovania  
 
a overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje: 
p. Jozef Legath a p. Tomáš Beniš 
 
Za zapisovateľku bola určená pani Ľudmila Zariková 
 
2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.09.2021 oboznámila poslancov: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Obišovce 
 
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 

 
 

Ć 139/2021  Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
   e) Usporiadanie pozemkov podnet p. RNDr. Uličiansky -v riešení  
 
Č. 164/2021  Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
    a) Žiadosť o sponzorstvo – Jozef Jurko ml. v riešení  
 
Č. 166/2021   Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 

c) Žiadosť o predaj pozemku pod miestnou komunikáciou RNDr. Uličiansky– po 
vypracovaní geometrického plánu  ďalší legislatívny postup obce- v riešení 

 
 

Uznesenia – splnené úlohy 

 
Č. 137/2021  Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 



     c) žiadosť majiteľa nehnuteľnosti súp. číslo 195 o vyhotovenia  
 prístupovej cesty – miestna komunikácia  - pozastavené / neúspešné VO 

a  podnet Jozefa Glovu / 
 

 

c) splnené úlohy zo zasadnutia  23.9.2021 

 

Č. 160/2021  Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, schválenie 
programu rokovania  

 a) Schválenie programu rokovania  
 b) určenie overovateľov zápisnice 

c) určenie  zapisovateľa  bez pripomienok 
 

Č. 161/2021  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – bez pripomienok 
 
Č.162/2021  Prerokovanie činnosti obce Obišovce  

a) Návrh PD- parkovisko pri novom cintoríne a jeho rozšírenie 
– bez pripomienok 
 

 

Č. 163/2021  . Hlavný kontrolór obce – činnosť 
   a) Správa o kontrolnej činnosti HK za I.polrok 2021-bez pripomienok 
 

 
Č.165/2021  Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 

 b) Žiadosť o odkúpenie časti parcely obce  KNE č. 808/1- zamietnutie 
 
 
 
 
 
 
Stav  plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce konaného dňa  23.9.2021 

 Stále úlohy : 0 uznesení 
 Úlohy v plnení: 4 uznesení 
 Splnené úlohy: 6 uznesení 

 
 

                 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. 168  /2021 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie stav plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva obce konaného dňa  23.09.2021 
  
 Trvalé úlohy: 0 uznesení 
  
 Úlohy v plnení:  4 uznesenia 



 
 Splnené úlohy:  6 uznesení 
  
  

3. Hlavný kontrolór obce – činnosť 

   a) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 
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.  
Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy 
obce 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 tvorí prílohu č. 3 k zápisnici  
 

                   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
  

Uznesenie č. 169  /2021 
  

Schvaľuje:  
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Obišovce na 6 mesiacov  

 t.j. I. polrok 2022. 
 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 

4. Rozpočet obce  
   a) Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu na roky 2022,2023 a 2024 
 

V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov je úlohou hlavného kontrolóra obce vypracúvať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu 
obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. 
 
Uvedený materiál bol prílohou k pozvánke na rokovanie OZ.  
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
  

Uznesenie č. 170  /2021 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
OZ berie na vedomie: 

Odborné stanovisko  hlavného kontrolóra obce k  návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-
2024 a k návrhu rozpočtu obce Obišovce  na rok 2022. 
 



   b) Návrh rozpočtu obce na roky 2022,2023,2024 
 
Starostka uviedla: 
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 a  návrh rozpočtu obce na rok 2022 je 
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. a 
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia 
ďalších zákonov uvedených v úvode stanoviska. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so 
všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce. 
 
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, 
t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
V tejto lehote došlo ešte k jednej úprave a to z dôvodu, že v roku 2022 budú komunálne voľby 
a podľa výsledkov volieb ( neúspešná voľba terajšieho starostu), ak nebude pokračovať vo funkcií 
terajší starosta má v zmysle zákona o platových pomeroch starostov 253/1994 Z.z. nárok na 
odstupné. 
Návrh úpravy: 
funk.klas.01.1.1 výkonné a zákonnodárne orgány pribudne výdajová položka -odstupné = hrubá 
mzda     = 8.000,00 eur 
-637011= 7.000,00 eur 
-635005= 1.000,00 eur ( je to položka verejne osvetlenie opravy a údržba, na tej položke                   
                        2500,00 eur) 
 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
  

Uznesenie č. 171  /2021 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
Schvaľuje návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024 a na rok 2022 
 
   c) Rozpočtové opatrenie č.2 – návrh na zmenu rozpočtu 2021, stav čerpania  k 31.10.2021 
   Starostka uviedla, že rozpočtové opatrenie č.2 vzniklo zo skutočného čerpania rozpočtu v roku 2021 oproti 
jeho schváleným položkám, hlavne z pohľadu aktivít obce, ktoré boli v priebehu roka 2021 zrealizované 
a neboli predvídané v rozpočte na rok 2021. 
(viď. Príloha) 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Uznesenie č. 172 /2021 

 
                   Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   



Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Obecné zastupiteľstvo: 
Schvaľuje 
Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2 
 
 
 
5. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
 
    a) Žiadosť o sponzorstvo – Jozef Jurko ml. 
Na základe komunikácie so žiadateľom sa obecné zastupiteľstvo dohodlo, že podporí v jeho športovej 
aktivite a reprezentácií ako občana obce Obišovce a to tak, že v roku 2022 mu vyplatí jednorazovú sumu vo 
výške 300,00 €. 
 
Na základe uvedeného dala starostka obce o návrhu Uznesenia hlasovať: 
 

 Uznesenie č. 173 /2021 
 

                   Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Obecné zastupiteľstvo: 
Schvaľuje  
Vyplatenie p. Jozefovi Jurkovi ml. v roku 2022 jednorazovej sumy vo výške 300,00 € na podporu činnosti 
v športe a reprezentácií. 
 
    b) Žiadosť o odkúpenie časti parcely obce  KNE č. 808/1 
Starostka obce uviedla: 
Obecnému úradu bola doručená dňa 08.10.2021 žiadosť o odkúpenie časti parcely obce Obišovce KNE č. 
808/1. Žiadatelia svoju žiadosť odôvodňujú tým, že hranica ich pozemku je na jeho konci vo svahu a je 
potrebné odkopať obrovské množstvo zeme. 
Obecné zastupiteľstvo má zato, že uvedená parcela obce KNE č. 808/1, ktorá je susediaca s parcelou 
žiadateľov sa nachádza pri štátnej ceste č. III/3460, ktorá v uvedenom úseku je veľmi úzka – dopravné 
značenie je tiež toho dôkazom. V prípade, ak by štát ako majiteľ uvedenej cesty mal vôľu tento úsek upraviť 
a technicky opraviť, obec v tomto prípade môže ponúknuť riešenia s pozemkom obce, ktoré budú pre 
všetkých užívateľov uvedenej komunikácie v prospech. 
 

Na základe uvedeného dala starostka obce o návrhu Uznesenia hlasovať: 
 

 Uznesenie č. 174 /2021 
 

                   Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   



 
Obecné zastupiteľstvo: 
Zamieta žiadosť o odkúpenie časti parcely obce KNE č. 808/1 
 

    c) Žiadosť o odkúpenie časti parcely obce KNC č. 649/1 
Starostka obce uvádza: 
Na obecný úrad v Obišovciach bola doručená žiadosť o odkúpenie časti parcely obce Obišovce KNC č. 649/1. 
Žiadateľ uvádza, že týmto by mu bol zjednodušený vjazd na nehnuteľnosť z cesty, zjednodušenie úpravy 
a údržby tak vlastného pozemku ako aj pozemku obce Obišovce. 
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že uvedený úsek je na danom pozemku obce Obišovce KNC č. 649/1 
značne problémový, nakoľko sa nachádza na križovatke ulíc. Podstatné je, že obec musí myslieť aj na 
obsluhu pri zabezpečovaní služieb akými sú zber komunálneho a triedeného odpadu a v neposlednom rade 
na zimnú údržbu. 
Zároveň zo strany žiadateľa dochádza k porušovaniu VZN č. 1/2020 obce Obišovce článok IX. Prekážky na 
verejnom priestranstve. Po vyhlásení v miestnom rozhlase nedošlo k náprave, preto bude vyzvaný na 
odstránenie prekážok písomne zo strany obce. 
 
Na základe uvedeného dala starostka obce o návrhu Uznesenia hlasovať: 
 

 Uznesenie č. 175 /2021 
 

                   Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Obecné zastupiteľstvo: 
Zamieta žiadosť o odkúpenie časti parcely obce KNC č. 649/1 

 
 
 
    d)Žiadosť o predaj pozemku pod miestnou komunikáciou KNE č. 38/2 – návrh na kúpu na základe          
vypracovaného geometrického plánu a znaleckého posudku – výmera 128 m2 

 

Starostka uviedla, že na základe vypracovaného geometrického plánu č. 99/2021 zo dňa 21.07. 
2021 by obec Obišovce odkúpila pozemok pod miestnou komunikáciou  o výmere 128 m2, 
z celkovej výmery pozemku KNE 38/2 154 m 2  
Na základe objednávky obce Obišovce bol vypracovaný Znalecký posudok č. 108/2021 zo dňa 
05.10.2021, ktorý uvádza cenu predmetného pozemku za 1 m2 vo výške 4,28 €/m2 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uvedenou sumou za 1m2 a následne s kúpou časti parcely KNE č. 
38/2 o výmere 128 m2 čo by činilo za odkúpenie pozemku vyplatiť majiteľom celkovú sumu  
128 x 4,28 = 547,84 € po zaokrúhlení 548 €. 
Tak by nastal právny stav uvedenej miestnej komunikácie na registi C č. 635 o výmere 542 m2 
pozostávjúci z:  36/1 1m  
                          38/2 128m  
                          39      25m  
                          787/2 54m  
                          788  265m  
                          789/4 -iba časť o výmere 69m 
Čo spolu činí výmeru novej parcely KNC 635 = 542 m2  



 
Na základe uvedeného dala starostka obce o návrhu Uznesenia hlasovať: 
 

 Uznesenie č. 176 /2021 
 

                   Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Obecné zastupiteľstvo: 
Schvaľuje 
Odkúpenie časti parcely KNE č. 38/2 o výmere 128 m2 za cenu 548 € 
Poveruje starostku obce s podpisom Kúpno – predajnej zmluvy za obec Obišovce a následne s jej vkladom 
na príslušný Okresný úrad – Katastrálny odbor Košice – okolie. 
 
    e) Ponuka na odpredaj pozemku KNC č. 1586  
Na obecný úrad bola doručená dňa 15.11.2021 ponuka na odpredaj pozemku č. 1586. 
Obecné zastupiteľstvo uvedenú ponuku prerokovalo a zaoberalo sa uvedenou ponukou, berie na vedomie 
a zamieta túto ponuku. 
 
Starostka obce dala hlasovať o návrhu Uznesenia: 
 

Uznesenie č. 177/2021 
  
                   Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Obecné zastupiteľstvo: 
Zamieta ponuku na odpredaj pozemku č. 1586 
 
 
6. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
 
7. Záver 
 

Starostka poďakovala prítomným za účasť, popriala prítomným pokojné prežitie Vianočných sviatkov, 
poďakovala za spoluprácu v roku 2021 a ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva. 
 
Overovateľ: 
 
Tomáš Beniš  ................................................    
 
Jozef Legath ...............................................  
 
 



 



 
Príloha č. 2 
 
 
Starostka obce Obišovce 
Sp. Zn.:  201 /2021      V Obišovciach, dňa 01.12.2021 
 

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 09.12.2021 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 2022 
 

4. Rozpočet obce  
   a) Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu na roky 2022,2023 a 2024 
   b) Návrh rozpočtu obce na roky 2022,2023,2024 
   c) Rozpočtové opatrenie č.2 – návrh na zmenu rozpočtu 2021, stav čerpania  k 31.10.2021 
    
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 odkúpenie časti parcely obce KNC č. 649/1 
    d)Žiadosť o predaj pozemku pod miestnou komunikáciou KNE č. 38/2 – návrh na kúpu na základe          
vypracovaného geometrického plánu a znaleckého posudku – výmera 128 m2 

    e) Ponuka na odpredaj pozemku KNC č. 1586  
 
6. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
7. Záver 
         Mária Baboľová, v. r. 
                      starosta obce  
 



Príloha č. 3 k zápisnici  
OBEC  OBIŠOVCE 
 
 
 
 

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo  

Dňa: 9 .12.2021 
 
 
 
 
 
 
  
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra  
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 Predkladá:                                                                                           Materiál obsahuje:  
  
PhDr. Mária Balková                                                                           1. Návrh na uznesenie  
Hlavná kontrolórka                                                                              2. Dôvodovú správu  
                                                                                                             3. Materiál  
 
 
Spracovateľ:  
Hlavná kontrolórka  
 
 
 
 

1. Návrh na uznesenie  
 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:  

 



 
schvaľuje:  
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Obišovce na 6 mesiacov  
t.j. I. polrok 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dôvodová správa  
 

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.  
Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány 
samosprávy obce. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Obce Obišovce na I. polrok 2022 
 

  Zámer kontrolnej činnosti : 

Kontrolnými aktivitami prispieť k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami 

a s majetkom obce. 



Cieľ výkonu kontrolnej činnosti : 

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude zistenie stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za 

účelom zefektívnenia činností orgánov obce a budovania dobrého mena samosprávy a spokojnosti občanov, v súlade 

s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Rozsah kontrolnej činnosti : 

V zmysle ustanovenia § 18 d a § 18 f zákona 396/1990 Zb. z.  o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov 

v súlade s aktuálnymi potrebami obce a obecného zastupiteľstva. 
 
 

A. Základné úlohy hlavného  kontrolóra obce na uvedené obdobie 
  
 
1) Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra obce k „Záverečnému účtu obce  

Obišovce za rok 2021. 

 

 2)    Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za  uplynulé obdobie . 
 
 3)    Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na ďalšie obdobie – II. polrok 2022. 

 

 
B. Kontrolná činnosť  
 
1)  Vedenia centrálnej evidencie sťažnosti a petícii v obci Obišovce podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v 
znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a spôsob 
ich vybavovania v I. polroku   2022. 

 

2) Kontrola tvorby a použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce v roku 2021. 

 

3) Plnenie úloh zodpovednej osoby v súlade s § 10 ods. 4 až 7 a § 11 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v I. polroku 2022. 
 
4)  Kontrola pokladničných operácií, pokladničnej dokumentácie  v I. polroku 2022 v obci Obišovce. 
 
5) Kontrola dodržiavania zákonnosti pri zabezpečení finančnej kontroly finančných operácií a ich časti podľa 
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v I. polroku 2022. 
 
6) Mimoriadne kontroly v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, ak o to uznesením požiada obecné zastupiteľstvo, alebo starosta obce za 
predpokladu, že vec neznesie odklad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
C. Ostatná činnosť hlavného kontrolóra  obce  

 

1)  Účasť  školeniach organizovaných  ZHK 

2)  Účasť na školeniach organizovaných RVC.   

3)  Účasť  na rokovaniach OZ  

 
  
 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce   Obišovce je v zmysle 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 



zriadení v znení zmien a doplnkov poverením na vykonanie  finančnej kontroly. 

 
Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti 
konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj  od čiastkového úväzku určeného na výkon kontroly v obci. 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie  I. polroka 2022  je v zmysle § 18 f / 1 / b zákona č. 

369/1990 Zb. z. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce v termíne od 2.11.2021. 

  

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                             PhDr. Mária  Balková  

                                                                                                                   Hlavný kontrolór Obce Obišovce 

  

 

 

  

 

 

 
V Obišovciach   dňa 24.11.2021 

 
 
 

 

 

 


