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

25.10.2022 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. Prerokovanie činnosti obce Obišovce  
     a) Návrh VZN č. 1/2022 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou 
           
     b) Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku v Materskej škole zriadenej obcou 
           
    c)  príprava podujatia – mesiac úcty k starším s odovzdaním ocenenia občanov v zmysle uznesenia č. 
203/2022  zo dňa 18.08.2022 
 
   d) podpora kultúrneho podujatia – vianočný koncert plánovaný na deň 10.12.2022 
 
4. Hlavný kontrolór obce – činnosť 
 
   a) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za I. polrok 2022 
 
5. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
6. Záver 
 
 
Za overovateľov zápisnice starostka dala návrh: 
p. Zuzana Síkorová  a p. Štefan Ščepita 
 
 
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.  204/2022 
OZ schvaľuje návrh programu rokovania  
 
a overovateľov zápisnice obecného zastupiteľstva obce Obišovce schvaľuje: 
p. Zuzana Síkorová  a p. Štefan Ščepita 
 
 
Za zapisovateľku bola určená pani Ľudmila Zariková 
 
 
2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.08.2022 oboznámila poslancov: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Obišovce 
 
Č. 2: Kontrola  plnenia  uznesení obecného zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Obišovce 
 

                 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. 205 /2022 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie stav plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva obce konaného dňa  18.08.2022 
  
 Trvalé úlohy: 0 uznesení 
  
 Úlohy v plnení:  1  uznesenie 
 
 Splnené úlohy:   7  uznesení 
 

3. Prerokovanie činnosti obce Obišovce  
     a) Návrh VZN č. 1/2022 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou 
 
V súlade s ustanoveniami §4 odsek 5 písmeno a) bod 6. a §6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade s ustanovením §8 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a ozmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o štátnej správe v školstve“)  prijíma obecné 



zastupiteľstvo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o určení spádovej materskej školy zriadenej 
obcou 
 
Za schválenie navrhovaného VZN č. 1/2022 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou  
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. 206 /2022 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje Návrh VZN č. 1/2022 o určení spádovej materskej 

školy zriadenej obcou  
 
           
     b) Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku v Materskej škole zriadenej obcou 
Obec Obišovce v súlade s ustanoveniami §4 odsek 5 písmeno a) bod 6. a §6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade 
s ustanoveniami §28 odsek 5 a §140 odsek 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „školský zákon“) 
prijíma a schvaľuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení výšky príspevku v Materskej 
škole zriadenej obcou 
   
 
Za schválenie navrhovaného VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku v Materskej škole zriadenej 
obcou 
 
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. 207 /2022 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku 

v Materskej škole zriadenej obcou 
 

    c)  príprava podujatia – mesiac úcty k starším s odovzdaním ocenenia občanov v zmysle uznesenia č. 
203/2022  zo dňa 18.08.2022 
 
Na obecnom zastupiteľstve dňa 18.08.2022 bolo prijaté Uznesenie č. 203/2022, kde boli navrhnutí občania 
obce Obišovce na ocenenie v zmysle Smernice obce Obišovce. Uvedené ocenenie bude predmetom 
odovzdávania na pripravovanom podujatí „Mesiac úcty k starším“, ktoré je navrhnuté na dátum 
19.11.2022, t. j. sobota so začiatkom o 15:00 hod. 
 
Za schválenie navrhovaného podujatia s plnením Uznesenia č. 203/2022 dala hlasovať starostka 
obce: 
 



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. 208 /2022 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje návrh podujatia „Mesiac úcty k starším“ na deň 

19.11.2022 so začiatkom o 15:00 hodine s plnením Uznesenia č. 203/2022 – odovzdávanie ocenení 
občanom obce Obišovce 

 
    d) podpora kultúrneho podujatia – vianočný koncert plánovaný na deň 10.12.2022 
  
 Starostka obce predniesla návrh na uskutočnenie podujatia – vianočný koncert, ktorý by sa mal uskutočniť 

na deň 10.12.2022 v podaní Moniky Kandráčovej a jej hostí. Na uvedené podujatie, obec by prispela 
čiastkou 600,00 eur. Podujatie bude  organizované v spolupráci obec Obišovce a p. Ján Koščák  

  
 Za schválenie navrhovanej sumy 600,00 eur na podujatie – vianočný koncert Moniky 
Kandráčovej a jej hostí dala hlasovať starostka obce: 
 
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. 209 /2022 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje sumu 600,00 eur na podujatie – vianočný koncert 

Moniky Kandráčovej a jej hostí na deň 10.12.2022  
 
  

 
4. Hlavný kontrolór obce – činnosť 
 
   a) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za I. polrok 2022 
 
Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva, t.j. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Obišovce za I. polrok 2022 bol predložený spolu s pozvánkou. Uvedená Správa o kontrolnej činnosti, ktorá 
obsahovala:  
A/ Základné úlohy hlavného kontrolóra obce na uvedené obdobie: 
1. Vypracovanie odborného stanoviska HK obce k „Záverečnému účtu obce Obišovce za rok 2021“ 
2. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti HK za uplynulé obdobie 
3. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti HK na ďalšie obdobie – II. polrok 2022 
B/ Kontrolná činnosť 
1. Vedenie 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. 54/2001 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 
C/ Ostatná činnosť hlavného kontrolóra obce 
1. Účasť na školeniach organizovaných ZHK 
2. Účasť na školeniach organizovaných RVC 
3. Účasť na rokovaniach OZ 
 
Za uvedený bod rokovania – Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce dala starostka 
hlasovať, OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie I. 
polrok 2022 
 
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. 210 /2022 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za uplynulé obdobie I. polrok 2022 
 
 
 

5. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
 
 - starostka obce informovala poslancov o  stave a skutočnosti ohľadom Zmluvy č. 
 ID/098/2022: 
   Suma dotácie bola poukázaná na grantový účet obce, avšak pre krátkosť času nie je možné   
 zrealizovať úpravy na časti výstavby parkoviska pri novom cintoríne pre obdobie (sviatok 
 pamiatka zosnulých) a počasie 
 

- Poslanec pán Ščepita predniesol požiadavku, aby na bráne nového cintorína bola 
umiestnená tabuľa „Zákaz vstupu so psom“ 
 

- Poslanec pán Legath pripomenul na začaté a neukončené aktivity obce a to: 
1. upozornenie a následné odstránenie veľkých prekážok – kamene na verejných priestranstvách 
2. koncovky ulíc – asfaltovanie, odstránenie neoprávneného vybudovania vstupu pred 
nehnuteľnosťou č. 31 
3. zavedenie NN prípojky k oddychovej zóne – Sihoť 
 

 
 

6. Záver 
  

- Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a spoluprácu v období rokov 2018-
2022. 
 
 

  



 Overovatelia:  
 
 
 ------------------------------------------------- 
 Zuzana Síkorová 
 
 
 
 
 ------------------------------------------------- 
 Štefan Ščepita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Príloha č.1 
 
 

 
 
 



 
Príloha č. 2 
 
         
Starostka obce Obišovce 
Sp. Zn.:  189 /2022      V Obišovciach, dňa 18.10.2022 

 
 

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 25.10.2022 o 18,00 hod v zasadačke obecného úradu 
v Obišovciach 
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 VZN č. 1/2022 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou 
     b) Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku v Materskej škole zriadenej obcou      
    c) príprava podujatia  - mesiac úcty k starším s odovzdaním ocenenia občanov v zmysle uznesenia č.       

203/2022 zo dňa 18.08.2022 
   d) podpora kultúrneho podujatia – vianočný koncert plánovaný na deň 10.12.2022 
 
4. Hlavný kontrolór obce – činnosť 
   a) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za I. polrok 2022 
 
5. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
6. Záver 
 
 
         Mária Baboľová, v.r. 
                      starosta obce 


