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

02.06.2022 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 18:09 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 na vypracovanie projektu spoločnosťou RRi design a poverenie za účelom vybavenia stavebného    
povolenia – vybudovanie chodníka popri ceste III/3460 pod železničným priecestím k evanjelickej fare 
 
     b) žiadosť starostky obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2021 v počte dní 10,  k 31.05.2022 
        ku mzde za mesiac 05/2022 
 
   b) Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Obišovce na nové volebné obdobie r. 2022 –                       
2026 ( určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu 
369/1990 Z.z. §11 ods. 4 písm. i) 
 
   c) Návrh na počet poslancov Obce Obišovce na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026 
 
  d) Návrh na vyhotovenie orientačnej mapy obce Obišovce s obrázkami a krátkym popisom v počte 3 ks  
 
 
4. Rozpočet obce Obišovce  
    a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2021  
    b) Návrh Záverečného účtu obce Obišovce za rok 2021  
    c) Výročná správa obce Obišovce za rok 2021  
    d) Správa audítora k Účtovnej závierke obce Obišovce za rok 2021  
    e) Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022 
 
 



5. Hlavný kontrolór obce – činnosť 

   a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za II. polrok 2022 
 
6. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
7. Záver 
     
Za overovateľov zápisnice starostka dala návrh: 
p. Zuzanu Síkorovú a p. Tomáša Beniša 
 
 
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.  184/2022 
OZ schvaľuje návrh programu rokovania  
 
a overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje: 
p. Zuzanu Síkorovú a p. Tomáša Beniša 
 
Za zapisovateľku bola určená pani Ľudmila Zariková 
 
 
2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.03.2022 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 



 
 

 

c) splnené úlohy zo zasadnutia  9.3.2022 

 

Č. 178/2022  Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, schválenie 
programu rokovania  

 a) Schválenie programu rokovania  
 b) určenie overovateľov zápisnice 

c) určenie  zapisovateľa  bez pripomienok 
 

Č. 179/2022  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – bez pripomienok 
 

Č. 180/2022  Hlavný kontrolór obce – činnosť 

      a) Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za  II. polrok 2021 
– bez pripomienok 
 

 

Č.181/2022   Koncepcie a programy obce  
  a) Nnávrh  zasadnutí OZ na rok 2022 – bez pripomienok 

 
 

Č.182 /2022   Koncepcie a programy obce 
     b)   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 – povinnosť povinnej osoby splnená- 
bez pripomienok 

 

Č.183 /2022  Koncepcie a programy obce 
    c) Návrh- aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb obce Obišovce 
  – bez pripomienok 

 
 

 
 
 
 
 
 
Stav  plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce konaného dňa  09.03.2022 

 Stále úlohy : 0 uznesení 
 Úlohy v plnení: 1 uznesení 
 Splnené úlohy: 7 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. 185 /2022 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie stav plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva obce konaného dňa  09.03.2022 
  
 Trvalé úlohy: 0 uznesení 
  
 Úlohy v plnení:  1 uznesenia 
 
 Splnené úlohy:  7 uznesení 
  

3. Prerokovanie činnosti obce Obišovce  
     a) návrh na vypracovanie projektu spoločnosťou RRi design a poverenie za účelom vybavenia stavebného    
povolenia – vybudovanie chodníka popri ceste III/3460 pod železničným priecestím k evanjelickej fare 
 
Z verejného zhromaždenia obyvateľov obce Obišovce vyplynula požiadavka vybudovanie chodníka popri 
hlavnej ceste III/3460 pod železničným priecestím k evanjelickej fare, aby tak bola zabezpečená bezpečnosť 
chodcov. 
KSK plánuje rekonštrukciu cesty III/3460, kde projektovú dokumentáciu pripravila spoločnosť RRI design, na 
základe toho, že uvedená spoločnosť disponuje so všetkými údajmi, ktoré boli potrebné do projektu bolo by 
správne využiť tieto ich materiály a preto bola oslovená spoločnosť, aby pripravila cenovú ponuku na 
vypracovanie projektu pre obec na vybudovanie chodníka. 
Cenová ponuka spoločnosti RRI design s. r. o. je vypracovaná v tomto znení: Projektová dokumentácia 
v sume 1.550,00 eur a inžinierska činnosť v sume 400,00 eur – spolu 1.950,00 eur bez DPH (suma s DPH je 
2.340,00 eur). 
 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie uvedenú 
skutočnosť po predložení cenovej ponuky  CP /06/2022 na sumu 1.950,00 eur bez DPH súhlasí so 
spracovaním projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pri príprave stavebného povolenia. 
 

                   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
  

Uznesenie č. 186/2022 
  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh podľa cenovej ponuky CP/06/2022 spoločnosti RRI design 
na vypracovanie PD a inžinierskej činnosti – stavebné povolenie pre vybudovanie chodníka popri 
hlavnej ceste pod železničným priecestím k evanjelickej fare. 
 

 
Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš X   

Jozef Legath X   

Zuzana Síkorová X   

Mgr. Marianna Sviatková X   

Štefan Ščepita X   

 
 
 
     b) žiadosť starostky obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2021 v počte dní 10,  k 31.05.2022 
        ku mzde za mesiac 05/2022 
 
Starostka obce požiadala obecné zastupiteľstvo o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2021 v počte 
10 dní v súvislosti s blížiacim sa termínom komunálnych volieb na jeseň tohto roku 2022. V zmysle zákon č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 



neskorších predpisov, ak starosta nemôže vyčerpať dovolenku možnosť nahradiť plat za nevyčerpanú 
dovolenku starostovi obce je možné za podmienky, že o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo, 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
  

Uznesenie č. 187/2022 
  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2021 v počte dní 10 
k 31.05.2022 ku mzde za mesiac 05/2022. 
 
 
Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš X   

Jozef Legath X   

Zuzana Síkorová X   

Mgr. Marianna Sviatková X   

Štefan Ščepita X   

 
   b) Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Obišovce na nové volebné obdobie r. 2022 –                       
2026 ( určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu 
369/1990 Z.z. §11 ods. 4 písm. i) 
 
Rozsah výkonu funkcie starostu sa obecné zastupiteľstvo zhodlo na plnom úväzku – 100% 
 
O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 

Uznesenie č. 188/2022 
  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie rokov 
2022 -2026 v plnom rozsahu – 100% 

 
 
Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš X   

Jozef Legath X   

Zuzana Síkorová X   

Mgr. Marianna Sviatková X   

Štefan Ščepita X   

 
   c) Návrh na počet poslancov Obce Obišovce na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026 
 
Podľa zákona 369/1990 Z.z. §11 bod 3. citujem: počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami 
obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto: 
Písmeno b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov. 
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na počte poslancov 5. 
 
O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
 

Uznesenie č. 189/2022 
  

Obecné zastupiteľstvo určuje počet poslancov na celé volebné obdobie rokov 2022 -2026  v počte 5 

 
 



Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš X   

Jozef Legath X   

Zuzana Síkorová X   

Mgr. Marianna Sviatková X   

Štefan Ščepita X   

 
 
  d) Návrh na vyhotovenie orientačnej mapy obce Obišovce s obrázkami a krátkym popisom v počte 3 ks  
 
Na návrh poslanca p. Legatha, aby boli v obci boli umiestnené orientačné mapy obce Obišovce s obrázkami 
a krátkym popisom bola oslovená p. Viktória Žitňanová a p. Lucia Legathová, ktoré sa budú podieľať na 
výrobe tejto orientačnej mapy obce Obišovce.  Uvedené mapy by boli umiestnené v centre obce, na ulici pri 
železničnej zastávke a pri novom cintoríne. Mali by byť vyhotovené v počte 3 kusy. 
 
 
O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
 

Uznesenie č. 190/2022 
  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výrobu orientačnej mapy a ich vyhotovenie v počte 3 kusy. 
 
Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš X   

Jozef Legath X   

Zuzana Síkorová X   

Mgr. Marianna Sviatková X   

Štefan Ščepita X   

 
 
4. Rozpočet obce Obišovce  
    a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2021 
  
Hlavný kontrolór obce predložil Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce 
Obišovce za rok 2021.  
  
O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
 

Uznesenie č. 191/2022 
  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Obišovce 
k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021. 
 
Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš X   

Jozef Legath X   

Zuzana Síkorová X   

Mgr. Marianna Sviatková X   

Štefan Ščepita X   

 
 
    b) Návrh Záverečného účtu obce Obišovce za rok 2021  



Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný a bol schválený OZ dňa 10.12.2020 uznesením č. 
119/2020. V priebehu roka 2021 boli vykonané dve rozpočtové opatrenia.  Obec nakladala s finančnými 
prostriedkami hospodárne čoho výsledkom je prebytok vo výške 55.583,51 €. 
Slovo odovzdala starostka obce p. Ing. Nedbalovej, účtovníčke obce Obišovce, ktorá predniesla návrh, že 
prebytok hospodárenia je najlepšie použiť na tvorbu rezervného fondu v celej výške. Zákonom stanovený 
limit je 10% z celkovej výške prebytku, uviedla p. účtovníčka. 
 
O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
 

Uznesenie č. 192/2022 
 

 Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní záverečného účtu obce Obišovce za rok 2021 schvaľuje 
celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Prebytok vo výške 55.583,51 € sa použije na tvorbu rezervného fondu. 
 

 
 
Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš X   

Jozef Legath X   

Zuzana Síkorová X   

Mgr. Marianna Sviatková X   

Štefan Ščepita X   

 
 
    c) Výročná správa obce Obišovce za rok 2021  
 
Výročná správa obce Obišovce je neoddeliteľnou súčasťou auditu účtovnej závierky, ktorá bola predložená 
pre vykonanie auditu účtovnej závierky obce Obišovce , ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2021, výkaz ziskov 
a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných 
zásad a účtovných metód. 
 
O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
 

Uznesenie č. 193/2022 
 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu obce Obišovce za rok 2021. 
 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš X   

Jozef Legath X   

Zuzana Síkorová X   

Mgr. Marianna Sviatková X   

Štefan Ščepita X   

 
    d) Správa audítora k Účtovnej závierke obce Obišovce za rok 2021  
 
Starostka obce predniesla správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce 
Obišovce. 
 
O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
 

Uznesenie č. 194/2022 



 
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora 
 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš X   

Jozef Legath X   

Zuzana Síkorová X   

Mgr. Marianna Sviatková X   

Štefan Ščepita X   

 
 
    e) Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022 
 
Nakoľko vznikla potreba úhrady bežných výdavkov a to rekonštrukciu priekop, nakoľko neboli rozpočtované 
v roku 2022 ale boli rozpočtované na rok 2021 – ale práce, teda rekonštrukcia nebola vykonaná je potrebné  
Použiť prostriedky z rezervného fondu a to v návrhu je suma 37.800,00 €. 
Taktiež nakoľko neboli v rozpočte na rok 2022 rozpočtované prostriedky na nákup kosačiek. Nebolo možné 
predvídať, že ich technické a morálne opotrebenie nastane v tomto roku je nutné na zakúpenie kosačiek 
presunúť finančné prostriedky z bežných výdavkov – všeobecný materiál v sume 1.350,00 €. 
 
Otázku na predložený návrh rozpočtového opatrenia mala poslankyňa p. Sviatková, ktorá uviedla, že jej sa 
javí dvojnásobná čiastka súm, ktoré majú navýšiť príjem a výdaj rozpočtu obce Obišovce na rok 2022. 
K uvedenému sa vyjadrila p. účtovníčka, ktorá priznala, že pohľad na uvedenú tabuľku na prvý pohľad sa javí 
ako dvojnásobok sumy, ale takto to vyhotoví program. Uvedený presun finančných prostriedkov vysvetlila 
podľa kľúča zdrojov a z pohľadu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. 
 
O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
 

Uznesenie č. 195/2022 
 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 
 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš X   

Jozef Legath X   

Zuzana Síkorová X   

Mgr. Marianna Sviatková X   

Štefan Ščepita X   

 
 
 
 
 
5. Hlavný kontrolór obce – činnosť 

   a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za II. polrok 2022 
 
Materiál vypracovaný hlavným kontrolórom obce Obišovce bol predložený obecnému 
zastupiteľstvu. Kontrolná činnosť na II. polrok 2022: 
1. Kontrola dodržiavania §19 zákona 431/2002 o účtovníctve (Overenie účtovnej závierky 
audítorom) 
2. Kontrola čerpania rozpočtu obce Obišovce I. polrok 2022 
3. Kontrola vykonávania ZFK v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v II. polroku 2022 



4. Kontrola dodržiavania §20 zákona 431/2002 o účtovníctve (Výročná správa) 
5. Kontrola správnosti financovania výdavkov spojených s vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb 
do orgánov obcí a VÚC v roku 2022 
 
Ak nemá nikto žiadne otázky, prípadne body na doplnenie pre kontrolnú činnosť, tak  
 
 
O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať: 
 

Uznesenie č. 196/2022 
 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Obišovce 
na II. polrok 2022 
 

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 
 
 K uvedenému bodu sa poslanci na návrh starostky obce dohodli na termíne pracovného stretnutia 
na deň 06.06.2022 o 16.30 hod. na obecnom úrade za účelom prípravy podujatia – Guľáš 
a opekačka na Sihoti na deň 18.06.2022.    

 
  

7. Záver  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Príloha č.1 

 
 



 
Príloha č. 2 
 
Starostka obce Obišovce 
Sp. Zn.:  189 /2022      V Obišovciach, dňa 30.05.2022 

 
 

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 02.06.2022 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. Prerokovanie činnosti obce Obišovce  
     a) návrh na vypracovanie projektu spoločnosťou RRi design a poverenie za účelom vybavenia stavebného    
povolenia – vybudovanie chodníka popri ceste III/3460 pod železničným priecestím k evanjelickej fare 
 
     b) žiadosť starostky obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2021 v počte dní 10,  k 31.05.2022 
        ku mzde za mesiac 05/2022 
 
   b) Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Obišovce na nové volebné obdobie r. 2022 –                       
2026 ( určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu 
369/1990 Z.z. §11 ods. 4 písm. i) 
 
   c) Návrh na počet poslancov Obce Obišovce na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026 
 
  d) Návrh na vyhotovenie orientačnej mapy obce Obišovce s obrázkami a krátkym popisom v počte 3 ks  
 
 
4. Rozpočet obce Obišovce  
    a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2021  
    b) Návrh Záverečného účtu obce Obišovce za rok 2021  



    c) Výročná správa obce Obišovce za rok 2021  
    d) Správa audítora k Účtovnej závierke obce Obišovce za rok 2021  
    e) Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022 
 
 
5. Hlavný kontrolór obce – činnosť 

   a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za II. polrok 2022 
 
6. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
7. Záver 
 
 
 
         Mária Baboľová, v.r. 
                      starosta obce   
 


