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

09.03.2022 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 18.02 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) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za II. polrok 2021 
 

4. Koncepcie a programy obce  
   a) Návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 
   b) V zmysle zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov –               
  podanie Oznámenia funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov starostky obce komisii pri obecnom 
 zastupiteľstve 
   c) Návrh – aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb obce Obišovce 
   d) Informácia – zámer vybudovanie chodníka pri hlavnej ceste pod železničným priecestím 
                           - projekt Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania – „Centrum podpory sociálnej            
               rehabilitácie v Obišovciach“  
    
 
6. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
7. Záver  
     
Za overovateľov zápisnice starostka dala návrh: 
p. Štefana Ščepitu 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.  178/2022 
OZ schvaľuje návrh programu rokovania  
 
a overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje: 
p. Štefan Ščepita 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 09.12.2021 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 

 
 

 
 

Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí – 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 
+ podnet Jozefa Glovu / 

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

 

 

c) splnené úlohy zo zasadnutia  9.12.2021 

 

Č. 167/2021  Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, schválenie 
programu rokovania  

 a) Schválenie programu rokovania  
 b) určenie overovateľov zápisnice 

c) určenie  zapisovateľa  bez pripomienok 
 

Č. 168/2021  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – bez pripomienok 
 

Č.169/2021  Hlavný kontrolór obce – činnosť 
      a) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

– bez pripomienok 
 

 

Č.170/2021   Rozpočet obce  
  a) Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu na roky 2022,2023  
  a 2024 – bez pripomienok 

 
 

Č.171/2021   Rozpočet obce  
     b) Návrh rozpočtu obce na roky 2022,2023,2024 – bez pripomienok 
 

Č.172/2021    Rozpočet obce  
    c) Rozpočtové opatrenie č.2 – návrh na zmenu rozpočtu 2021, stav čerpania  k  
   31.10.2021 – bez pripomienok 

 
 
Č. 173/2021   Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
       a) Žiadosť o sponzorstvo – Jozef Jurko ml. – bez pripomienok 
 
Č. 174/2021   Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 

 b) Žiadosť o odkúpenie časti parcely obce  KNE č. 808/1 / Lukčo /– žiadosť  
zamietnutá-  bez pripomienok 

 
Č. 175/2021   Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
        c) Žiadosť o odkúpenie časti parcely obce KNC č. 649/1/ Malajter/- žiadosť 
   zamietnutá- bez pripomienok 
 
Č.176/2021   Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
   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 – schválená – bez pripomienok 
 
Č. 177/2021   Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 

  Ponuka na odpredaj pozemku KNC č. 1586  /p. Vokál/ -zamietnutá – bez  
  pripomienok 

 
 
 



Stav  plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce konaného dňa  09.12.2021 
 Stále úlohy : 0 uznesení 
 Úlohy v plnení: 1 uznesení 
 Splnené úlohy: 15 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. 179 /2022 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie stav plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva obce konaného dňa  09.12.2021 
  
 Trvalé úlohy: 0 uznesení 
  
 Úlohy v plnení:  1 uznesenia 
 
 Splnené úlohy:  15 uznesení 
  
  

3. Hlavný kontrolór obce – činnosť 

   a) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za II. polrok 2021 
 
V súlade s ustanovením §18f, ods.1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu správu 
o kontrolnej činnosti. 

 
Materiál bol poslancom obecného zastupiteľstva doručený.  
 
K uvedenej správe, konkrétne Cintorínske služby – kontrola evidencie hrobových miest, 

príjmov z prenájmu hrobových miest v roku 2021 mala otázku poslankyňa p. Sviatková, ktorá 
uviedla, že poplatky boli k 1.01.2021 obecným zastupiteľstvom schválené v iných sumách a prečo 
je výber poplatkov v roku 2021 vo výške poplatkov pred rokom 2021. 

 Starostka obce uviedla, že agenda poplatkov bola od roku 2007 po 10-tich rokoch 
aktualizovaná a fakturovaná v rokoch 2018, 2019, 2020 (pomerne zložitá agenda, vzhľadom  už aj 
na zosnulých nájomcov hrobových miest- výzvy na zmenu nájomcu, dohľadanie rodinných 
príslušníkov) a uvedené fakturované poplatky v týchto rokoch boli uhradené až v roku 2021. 

Starostka dala priestor k ďalším otázkam, nakoľko nikto žiadne pripomienky, otázky 
a návrhy už nemal, starostka obce predniesla návrh uznesenia: 

 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie správu 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie. 
 

                   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
  

Uznesenie č. 180/2022 
  

Berie na vedomie  



správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2021 

 
Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 

4. Koncepcie a programy obce  
   a) Návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 
 
Pre plynulý chod činnosti úradu a splnenie legislatívnych povinnosti samosprávy navrhla starostka obce plán 
zasadnutí obecného zastupiteľstva a to:  
09.03.2022 
25.05.2022 
29.06.2022 
07.09.2022 
19.10.2022 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
  

Uznesenie č. 181/2022 

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 zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 
 
 
   b) V zmysle zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov –               
  podanie Oznámenia funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov starostky obce komisii pri obecnom 
 zastupiteľstve 
 
Starostka dňa 02.03.2022 na sekretariáte obecného úradu v Obišovciach odovzdala Oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Taktiež oznámila predsedovi komisie pre ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov p. Jozefovi Legathovi (pozn. komisia sa skladá 
zo všetkých poslancov). 

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. 
Komisia si uvedený materiál preštudovala a následne starostka predniesla návrh uznesenia: 
 

  

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 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 

 
Uznesenie č. 182/2022 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 
 
   c) Návrh – aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb obce Obišovce 
 
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí 30.11.2018 schválilo Uznesením č.233/2018 Komunitný plán sociálnych 
služieb obce Obišovce na roky 2018 -2022. Na základe uvedeného je potrebné tento plán aktualizovať 
a vyhodnotiť. Spracovať podklady pre jeho aktualizáciu. Starostka obce uviedla, že navrhuje aktualizáciu 
Komunitného plánu obce Obišovce. O uvedenom dala hlasovať a navrhla znenie uznesenia: 
 
A/ Schvaľuje 
 
Obecné zastupiteľstvo návrh na vyhotovenie podkladov pre aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych 
služieb obce Obišovce 
 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 
 
 

 
Uznesenie č. 183/2022 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
   d) Informácia – zámer vybudovanie chodníka pri hlavnej ceste pod železničným priecestím 
                           - projekt Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania – „Centrum podpory sociálnej            
               rehabilitácie v Obišovciach“  
 
zámer vybudovanie chodníka pri hlavnej ceste pod železničným priecestím 
   Starostka obce vychádzajúc z požiadavky občanov – vybudovanie chodníka pri hlavnej ceste pod 
železničným priecestím uviedla, že v roku 2021 bola spoločnosťou RRi design s. r. o. vypracovaná projektová 
dokumentácia – rekonštrukcia cesty III/3460 Obišovce – križovatka s I/20. Objednávateľom tejto projektovej 
dokumentácie je Správa ciest Košického samosprávneho kraja Košice. Po konzultácií s odborom na Správe 
ciest KSK bolo doporučené komunikovať s danou spoločnosťou, ktorá pracovala na projekte o podmienkach 
a možnostiach vybudovania chodníka v obci Obišovce. Za spoločnosť RRi design s. r. o. boli v obci Obišovce 



na tvári miesta zástupcovia, ktorí vypracujú stanovisko k predmetnému zámeru – vybudovania chodníka 
popri hlavnej ceste pod železničným priecestím. 
 
projekt Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania – „Centrum podpory sociálnej                           
rehabilitácie v Obišovciach“  
Zborový dozorca p. Ing. Ján Brozman informoval o tom, že výzvy na podporu takýchto projektov budú až 
v roku 2023 a tento rok, aby sa veci hýbali idú riešiť projektovú dokumentáciu na stavbu centra podpory. 
 
 
 
 
5. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 

- P. poslankyňa Sviatková – koše na odpadky a psie exkrementy, ktoré sú osadené v obci Obišovce či 
budú označené, nakoľko nie je na košoch žiadne označenie. 
Odpoveď: budú označené piktogramom – odpadky a psie exkrementy 
 

- P. poslankyňa Síkorová – mala otázku ohľadom stavebného povolenia na osvetlenie cintorína, 
Starostka obce odpovedala, že pre nedostatky v projekte, ktoré budú v dohľadnej dobe doplnené 
a následne obec doručí potrebné náležitosti technickej správy spoločnosti VSD, tak po vydaní 
vyjadrenia spoločnosti VSD k projektovej dokumentácií, bude už  spis kompletný – „žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia“  a až tak môže vydať stavebný úrad Kysak stavebné povolenie 
 

- Následne vznikla diskusia o ďalšom postupe pri samotnej realizácií osvetlenia nového cintorína – 
svojpomocne, prípadne iba malá časť dodávateľským spôsobom (vykopanie rýhy na kábel 
a betónové pätky pod lampy) 
 

- Starostka ešte uviedla, že detské prvky z parku (lienka, včielka a zajac), momentálne technickí 
zamestnanci čistia a budú osadené v areáli materskej školy. 
Kolotoč bude osadený v parku  

 
6. Záver  
 

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



 
 

 



 
 

 
Príloha č. 2 
 
 
Starostka obce Obišovce 
Sp. Zn.:  189/2022      V Obišovciach, dňa 04.03.2022 
 

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 09.03.2022 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 2021 
 

4. Koncepcie a programy obce  
   a) Návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 
   b) V zmysle zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov –               
  podanie Oznámenia funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov starostky obce komisii pri obecnom 
 zastupiteľstve 
   c) Návrh – aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb obce Obišovce 
   d) Informácia – zámer vybudovanie chodníka pri hlavnej ceste pod železničným priecestím 
                           - projekt Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania – „Centrum podpory sociálnej            
               rehabilitácie v Obišovciach“  
    
 
6. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
7. Záver        Mária Baboľová, v. r. 
                      starosta obce 
 
  


