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

18.08.2022 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 19.25 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) Dodatku č. 1 - dohoda o skončení zmluvy o dielo č. 29032022 ako aj o vzájomnom 
          vyrovnaní (ďalej len „Dodatok“) ku Zmluve o dielo zo dňa 29.03.2022 
 
     b) Schválenie „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. ID/098/2022“ 
         Vybudovanie parkovacích miest pre turistov a návštevníkov Hradu Obišovce a Pútnického miesta 
     
    c)  Schválenie: DAROVACIA ZMLUVA  - 20 kusov armovaných krycích dosiek s rozmerom  
         1250 cm x 580 cm x 80 cm so zvýšenou nosnosťou 
 
   d) Jednorázová podpora Jednoty dôchodcov k organizácií Prehliadky speváckych zborov seniorov       
      a ručných prác Košice – okolie, navrhovaná suma podpory  250,00 eur 
 
   e) V zmysle štatútu obce §37 – Cena obce, návrh na ocenenie občanov obce a návrh výšky peňažitej     
     odmeny 
 
 
4. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
5. Záver 
 
 
Za overovateľov zápisnice starostka dala návrh: 
p. Jozefa Legatha  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.  197/2022 
OZ schvaľuje návrh programu rokovania  
 
a overovateľov zápisnice obecného zastupiteľstva obce Obišovce schvaľuje: 
p. Jozefa Legatha a p. Mgr. Mariannu Sviatkovú 
 
Za zapisovateľku bola určená pani Ľudmila Zariková 
 
 
2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.06.2022 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  2.6.2022 

 

Č. 184/2022  Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, schválenie 
programu rokovania  

 a) Schválenie programu rokovania  
 b) určenie overovateľov zápisnice 



c) určenie  zapisovateľa  bez pripomienok 
 

Č.185/2022  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – bez pripomienok 
 
Č. 186/2022  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 – bez pripomienok 

 
 

Č.187/2022   Prerokovanie činnosti obce Obišovce  
 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 – bez pripomienok 

 
 

Č.188 /2022   Prerokovanie činnosti obce Obišovce 
    c) 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)-bez pripomienok 
 
Č.189/2022  Prerokovanie činnosti obce Obišovce  

 d) Návrh na počet poslancov Obce Obišovce na nové volebné obdobie r. 2022 –  
2026 – bez pripomienok 

 
Č 190/2022   Prerokovanie činnosti obce Obišovce  

e) Návrh na vyhotovenie orientačnej mapy obce Obišovce s obrázkami  
a krátkym popisom v počte 3 ks  - bez pripomienok 
 

Č 191/2022  Rozpočet obce Obišovce  
a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2021  - bez 

pripomienok 
 

Č 192/2022  Rozpočet obce Obišovce  
b) Návrh Záverečného účtu obce Obišovce za rok 2021 – bez pripomienok 

 
Č. 193/2022  Rozpočet obce Obišovce  

 c) Výročná správa obce Obišovce za rok 2021  - bez pripomienok 
 
Č 194/2022  Rozpočet obce Obišovce  

c) Správa audítora k Účtovnej závierke obce Obišovce za rok 2021  - bez 
pripomienok 
 

Č 195/2022  Rozpočet obce Obišovce  
d) Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022 – bez pripomienok 

 
Č 196/2022  Hlavný kontrolór obce – činnosť 

a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za 
II. polrok 2022 – bez pripomienok 

 
Stav  plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce konaného dňa  02.06.2022 

 Stále úlohy : 0 uznesení 
 Úlohy v plnení: 1 uznesení 
 Splnené úlohy: 13 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. 198 /2022 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie stav plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva obce konaného dňa  02.06.2022 
  
 Trvalé úlohy: 0 uznesení 
  
 Úlohy v plnení:  1 uznesenia 
 
 Splnené úlohy:  13 uznesení 
  

3. Prerokovanie činnosti obce Obišovce  
 
     a) Dodatku č. 1 - dohoda o skončení zmluvy o dielo č. 29032022 ako aj o vzájomnom 
          vyrovnaní (ďalej len „Dodatok“) ku Zmluve o dielo zo dňa 29.03.2022 
 
11.10.2021 bola zverejnená výzva na predloženie ponuky na rekonštrukciu priekop v obci Obišovce na týchto 
uliciach: 1. od súp. čísla 149 až súpisné číslo 160, 2. od súpisného čísla 95 až po súpisné číslo 99 a priekopa 
pri nehnuteľnosti súpisné číslo 13. 
Dňa 18.10.2021 bolo po doručení obálok do 12.00 tej hodiny otváranie obálok, kde na základe troch ponúk, 
ktoré boli doručené bola komisiou po splnení podmienok verejného obstarávania vybratá firma SIPSTAV s. r. 
o. so sídlom Šarišské Michaľany. Komisia po zvážení predloženej ponuky (nízka suma) požiadala firmu 
o potvrdenie uvedených súm jednotlivých materiálov podľa výkazu – výmeru. Firmou Sipstav s. r. o. bola 
suma predmetu zákazky potvrdená vo výške 35.954,28€. Nakoľko bolo ťažko predvídať situáciu s počasím 
došlo k ústnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom, že k podpísaniu Zmluvy o dielo dôjde až v roku 
2022. K podpísaniu Zmluvy o dielo došlo dňa 29.03.2022 a k prebratiu staveniska 17.05.2022. Po prebratí 
staveniská a niekoľkých spoločných stretnutiach objednávateľa a zhotoviteľa a poslancami obecného 
zastupiteľstva v Obišovciach došlo k bližšej špecifikácií prác a následne firma SIPSTAV žiadala o navýšenie 
ceny diela. Suma diela po navýšení predstavovala čiastku 44.876,66 € bez DPH (suma s DPH 49.364,33 €). 
Obecné zastupiteľstvo s uvedeným navýšením nesúhlasilo, nakoľko prevyšovalo sumu ponuky, ktorá bola 2. 
v poradí predložená 18.10.2021 na základe Výzvy (suma 2. ponuky 48.054,85€). 
Na základe uvedených skutočností  došlo k dohode o skončení zmluvy o dielo č. 29032022. 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
  

Uznesenie č. 199/2022 
  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
Dodatok č. 1 - dohoda o skončení zmluvy o dielo č. 29032022 ako aj o vzájomnom 
vyrovnaní (ďalej len „Dodatok“) ku Zmluve o dielo zo dňa 29.03.2022 v jej plnom rozsahu. 

 
 

 
Prítomní Za Proti Zdržali sa 



Tomáš Beniš X   

Jozef Legath X   

Zuzana Síkorová X   

Mgr. Marianna Sviatková X   

Štefan Ščepita X   

 
 
 
 
     b) Schválenie „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. ID/098/2022“ 
         Vybudovanie parkovacích miest pre turistov a návštevníkov Hradu Obišovce a Pútnického miesta 
 

Obec Obišovce požiadala o dotáciu Košický samosprávny kraj, ktorý prostredníctvom výzvy ID/098/2022 
poskytovala obciam  verejnoprospešné projekty zrealizované v nasledovných oblastiach: 

A. Regionálny rozvoj a podpora zamestnanosti, 

B. Vzdelávanie, výchova a šport,  

C. Sociálna a humanitárna pomoc,   

D. Zdravotná starostlivosť a ochrana zdravia,   

E. Ľudské práva a slobody, 

F. Podpora kultúry a duchovných hodnôt 

 

Na základe uvedeného bola obci Obišovce vo výške 10.000,00 eur poskytnutá dotácia od Košického 
samosprávneho kraja na vybudovanie časti a zrealizovanie prác na projekte: 

Vybudovanie parkovacích miest pre turistov a návštevníkov Hradu Obišovce a Pútnického miesta 

 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
  

Uznesenie č. 200/2022 
  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
„ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. ID/098/2022“ 

 
Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš X   

Jozef Legath X   

Zuzana Síkorová X   

Mgr. Marianna Sviatková X   

Štefan Ščepita X   

 
     
    c)  Schválenie: DAROVACIA ZMLUVA  - 20 kusov armovaných krycích dosiek s rozmerom  
         1250 cm x 580 cm x 80 cm so zvýšenou nosnosťou 
 
Na návrh poslanca p. Legatha, dať vyrobiť armované krycie dosky na priekopu pri železničnej zastávke, 
nakoľko sú polámané a už aj v nedostatočnom množstve a sú úseky, ktoré nie sú prekryté, došlo 
k odsúhlasenie poslancami obecného zastupiteľstva, ktoré poverilo poslanca p. Legatha o vyrokovanie 
týchto krycích dosiek s vedením spoločnosti Ferrobetón Slovensko s. r.o. Nám. Osloboditeľov 3/A, 040 01  
Košice - prevádzka v Kysaku.  
Po uvedených rokovaniach došlo k stretnutiu starostky obce so zástupcom spoločnosti Danucem A C RH 
COMPANY p. Matejom Čuhom, kde výsledkom stretnutia bol prísľub, že armované krycie dosky s rozmerom 



1250 cm x 580 cm x 80 cm so zvýšenou nosnosťou budú obci Obišovce darované. Na základe uvedeného 
obec Obišovce ako obdarovaný a spoločnosť Danucem Slovensko, a. s. Rohožník ako darca majú byť 
účastníkmi Darovacej zmluvy. 
  
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
  

Uznesenie č. 201/2022 
  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
DAROVACIA ZMLUVA  - 20 kusov armovaných krycích dosiek s rozmerom  
         1250 cm x 580 cm x 80 cm so zvýšenou nosnosťou 
 
Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš X   

Jozef Legath X   

Zuzana Síkorová X   

Mgr. Marianna Sviatková X   

Štefan Ščepita X   

 
 
 
   d) Jednorázová podpora Jednoty dôchodcov k organizácií Prehliadky speváckych zborov seniorov       
      a ručných prác Košice – okolie, navrhovaná suma podpory  250,00 eur 
 
Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia JDS Košice-okolie organizuje v obci Kysak okresnú 
prehliadku speváckych skupín seniorov Košice – okolie. Uvedená aktivita sa má konať 30.08.2022 v sále KD 
v Kysaku. Pani predsedníčka JDS Kysak požiadala starostku obce Obišovce o pomoc pri zabezpečení 
občerstvenia na uvedenú akciu. Preto predkladá starostka obce návrh na jednorazovú podporu vo výške 
250,00 €,  z ktorej bude uhradené občerstvenie (minerálka, káva, smotana do kávy, a materiál na upečenie 
škvarkových pagáčov) pre cca 160 ľudí. Po zhodnotení cenovej situácie obecné zastupiteľstvo rozhodlo 
nákup občerstvenia do sumy 300,00 €. 
 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
  

Uznesenie č. 202/2022 
  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
Jednorázová podpora Jednoty dôchodcov k organizácií Prehliadky speváckych zborov seniorov       
      a ručných prác Košice – okolie, suma podpory  do 300,00 eur 
 
Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš X   

Jozef Legath X   

Zuzana Síkorová X   

Mgr. Marianna Sviatková X   

Štefan Ščepita x   

 
 
 
   e) V zmysle štatútu obce §37 – Cena obce, návrh na ocenenie občanov obce a návrh výšky peňažitej     
     odmeny 



 
V zmysle smernice obce Obišovce §37 – Cena obce, dal návrh na ocenenie poslanec p. Legath. Návrh 
poslanca bol, za prácu v samospráve aby boli ocenení p. Gabriela Baboľová a p. Peter Kišiday. Starostka 
uviedla, že cenu obce „in memoriam“ za kultúrny rozvoj obce navrhuje p. Oľgu Miháľovú. A za kultúrny 
rozvoj obce navrhuje p. Máriu Szaboóvu, ktorá vedie kroniku obce  a p. Júliu Ráczovú. 
 
 

 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
  

Uznesenie č. 203/2022 
  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
V zmysle štatútu obce §37 – Cena obce, návrh na ocenenie občanov: 
1. Gabriela Baboľová, Peter Kišiday, Mária Szaboóvá, Júlia Ráczová a „ in memoriam“ Oľga Miháľová, 
ktorým bude odovzdaná aj peňažná odmena vo výške 100,00 €. 
 
Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš X   

Jozef Legath X   

Zuzana Síkorová X   

Mgr. Marianna Sviatková X   

Štefan Ščepita x   

 
 
4. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 

  

5. Záver  
 

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

 
 
 
 
 
 
 Overovatelia: 
 
 
 ------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 ------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 



Príloha č.1 
 

 
 



 
Príloha č. 2 
 
         
Starostka obce Obišovce 
Sp. Zn.:  189 /2022      V Obišovciach, dňa 15.08.2022 

 
 

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 18.08.2022 o 19,15 hod.  na obecnom úrade v Obišovciach, 
v miestnosti starostu obce 
 
 
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) Dodatku č. 1 - dohoda o skončení zmluvy o dielo č. 29032022 ako aj o vzájomnom 
          vyrovnaní (ďalej len „Dodatok“) ku Zmluve o dielo zo dňa 29.03.2022 
 
     b) Schválenie „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. ID/098/2022“ 
         Vybudovanie parkovacích miest pre turistov a návštevníkov Hradu Obišovce a Pútnického miesta 
     
    c)  Schválenie: DAROVACIA ZMLUVA  - 20 kusov armovaných krycích dosiek s rozmerom  
         1250 cm x 580 cm x 80 cm so zvýšenou nosnosťou 
 
   d) Jednorázová podpora Jednoty dôchodcov k organizácií Prehliadky speváckych zborov seniorov       
      a ručných prác Košice – okolie, navrhovaná suma podpory  250,00 eur 
 
   e) V zmysle štatútu obce §37 – Cena obce, návrh na ocenenie občanov obce a návrh výšky peňažitej     
     odmeny 
 
 
4. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 



 
5. Záver 
 
 
 
         Mária Baboľová, v.r. 
                      starosta obce   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál na rokovanie OZ: 

 
 



§ 37 
Cena obce 

 
1. Cena obce Obišovce sa udeľuje za: 

 vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, 
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti 

 činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, 
jeho propagáciu doma i v zahraničí 

 činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov 
2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj 

občania obce.   Návrhy musia byť odôvodnené. 
3. Cenu obce Obišovce tvorí plakety s erbom obce a peňažitá odmena, schválená obecným 

zastupiteľstvom.   K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom je 
uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu. 

4. Cenu obce Obišovce slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce každoročne. 
5. Cena obce Obišovce sa môže udeliť ročne najviac päťkrát. 
6. Cena obce Obišovce sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 

rokov. 
7. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto 

prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného. 
 
 


