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

15.12.2022 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 17:07 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 2023 

4. Rozpočet obce  
   a) Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu na roky 2023,2024 a 2025 
   b) Návrh rozpočtu obce na roky 2023,2024,2025 
   c) Rozpočtové opatrenie č.2 – návrh na zmenu rozpočtu 2022, stav čerpania  k 31.10.2021 
5. Činnosť obce 
  a) Návrh VZN č. 3/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 
  b) Návrh VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 
 c) Dodatok k VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku v MŠ zriadenej obcou    
d) Určenie odmeny zástupcu starostu obce (§25 369/1990 Z.z.) 
6. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
    a) Žiadosť o zmenu a rozšírenie územného plánu obce Obišovce (Bing Stav, s. r. o. Kendice) 
    b) Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Obišovce  (Rímskokatolícka farnosť Ružencovej Panny          

Márie, Obišovce) 
7. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
8. Záver          
       
Za overovateľov zápisnice starostka dala návrh: 
p. Tomáš Beniš   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.  8/2022 
OZ schvaľuje návrh programu rokovania  
 
a overovateľov zápisnice obecného zastupiteľstva obce Obišovce schvaľuje: 
p. Tomáš Beniš   a p. Štefan Ščepita 
 
 
Za zapisovateľku bola určená pani Ľudmila Zariková 
 
 
2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.11.2022 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. 9/2022 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie stav plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva obce konaného dňa  24.11.2022 
  
 Trvalé úlohy: 0 uznesení 
  
 Úlohy v plnení:  0 uznesení 
 
 Splnené úlohy:   7 uznesení 
 

3. Hlavný kontrolór obce – činnosť 

   a) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 
 
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. 
 
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. 10 /2022 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Obišovce na obdobie I. polroka 2023 
 

4. Rozpočet obce  
   a) Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu na roky 2023,2024 a 2025 
 
V stanovisku HK konštatuje, že návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023-2025 a návrh rozpočtu obce 
na rok 2023 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. 
Záver stanoviska hlavného kontrolóra obce Obišovce znie: Odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený 
návrh rozpočtu na rok 2023 schváliť na roky 2024 a 2025 zobrať na vedomie. 
 
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. 11 /2022 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

Obišovce k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023-2025 a návrhu rozpočtu na rok 2023 
 

 

4. Rozpočet obce  
   b) Návrh rozpočtu obce na roky 2023,2024,2025 
 
V návrhu rozpočtu   príjmovej časti bola uvedená položka v „3-finančné operácie“ suma 115.000,57 €, ktorá 
sa skladá zo súm: 1. 102.848,16 € - projekt výstavby parkoviska pri novom cintoríne 
                                2.   12.152,41 € - rekonštrukcia priekop  
 
Projekt výstavby parkoviska pri novom cintoríne je dlhodobo riešený so zámerom financovania tejto aktivity 
z prostriedkov Výziev pôdohospodárskej platobnej agentúry prostredníctvom členstva obce Obišovce 
v miestnej akčnej skupine MAS-Čierna Hora.  
 
V riadku na rok 2023 v „3-finančné operácie“ ekonomickej klasifikácie „454001“ zdroj „46“ Z rezervného 
fondu obce zníži o čiastku 102.848,16 €.  
V uvedenom riadku ostáva suma 12.152,41 €. 



 
V návrhu rozpočtu výdavkovej časti  bola uvedená položka v „2-kapitálový rozpočet“ , cestná doprava 
v ekonomickej klasifikácií 717002, zdroj „46“ bola uvedená suma 115.000,57 €, ktorá bude z vyššie 
uvedených dôvodov znížená o čiastku 102.848,16 € a bude tam uvedená suma 12.152,41 € 
 
Celková suma príjmov a výdajov je po úprave 335.035,01 € 
 
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. 12 /2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom 
zriadení schvaľuje : 

- návrh rozpočtu Obce Obišovce  na rok 2023 na úrovni hlavných kategórií ekonomických 

klasifikácií podľa § 10 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v celkovej výške príjmov 

335.035,01 a výdavkov 335.035,01 ako vyrovnaný 

 

a 

 

- v zmysle § 4, ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavovanie  a predkladanie  rozpočtu 

obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce  na roky 2023, 2024 , 2025. 

 
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom 
zriadení berie na vedomie : 

- návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025 ako výhľadový. 

 

4. Rozpočet obce  
   c) Rozpočtové opatrenie č.2 – návrh na zmenu rozpočtu 2022, stav čerpania  k 31.10.2021 

  Na základe predloženého návrhu a po : 
 a)  nevyčerpaní jednotlivých ekonomických klasifikácií 
 b) prečerpaní jednotlivých ekonomických klasifikácií   
 - je nutná úprava rozpočtu, ktorú rieši návrh na zmenu rozpočtu 2022 pod rozpočtovým opatrením 

č. 2/2022 
 - na návrh starostky obce a p. Legatha, nakoľko boli Kultúrne akcie prečerpané (nákup darčekových 

poukážok, ocenenie obce, recitál M. Kandráčovej sa suma oproti návrhu 3.000,00 € upravila na 
sumu 4.473,00€, t. j. Výdaje – druh *08.2.0, ek.kl. 637002 rok 2022 

 - v súvislosti s kalamitnou situáciou starostka obce navrhla, aby sa zakúpila snehová fréza, OZ 
schválilo navýšenie výdajovej položky – druh *04.5.1, ek. kl. 635006 navýšenie zo sumy 4.000,00 
€ na sumu 5.000,00 € 



 
 
O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 
Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš    

Jozef Legath    

Zuzana Síkorová    

Mgr. Marianna Sviatková    

Štefan Ščepita    

 
 Uznesenie č. 13 /2022 

 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 ako rozpočtové opatrenie č. 

2/2022 v jeho plnom rozsahu a to v celkovej výške príjmov 351.750,15 € a v celkovej výške 
výdavkov 351.750,15€ 

 
 5. Činnosť obce 
  a) Návrh VZN č. 3/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 
 
Dňa 28.11.2022 bol zverejnený na úradnej tabuli obce Obišovce  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 
3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Obišovce. 
Oproti pôvodnému VZN dochádza k legislatívnym úpravám a to hlavne v §12 Spôsob a podmienky 
triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov a tukov z domácností, §13 Nakladanie s bilogicky 
rozložiteľným komunálnym odpadom. 
 
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. 14 /2022 

 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh VZN č. 3/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom 

 
5. Činnosť obce 
  b) Návrh VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 
 
Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením pri neváženom množstvovom zbere rôzne sadzby 
poplatku v závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov v rozsahu dolnej a hornej sadzby 
poplatku určenej v odseku 1 písm. b) a c). 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za 

komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 

Obec uvedený poplatok vyberá tak, aby uvedený poplatok bol vo výške nákladov na likvidáciu odpadu. 
V lehote 10 dní od zverejnenia nebola vznesená žiadna pripomienka ani námietka. 
 



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. 15 /2022 

 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

 
5. Činnosť obce 
 c) Dodatok k VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku v MŠ zriadenej obcou   
 
Tento dodatok je  navrhnutý v zmysle prijatých finančných pásem A a B na nákup potravín na jedno jedlo 
podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.01.2023 v §5 VZN č. 2/2022 
 
A to takto:  

§5 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

a príspevok na režijné náklady v školskej jedálni 

 

 

(2) Výška denného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v 

 školskej jedálni bez zohľadnenia dotácie na podporu výchovy k stravovacím 

 návykom dieťaťa: 

 Desiata Obed Olovrant Režijné 

náklady 

Denný 

príspevok 

celkom 

Mesačný 
príspevok 
réžie 

Dieťa materskej školy 0,55€ 1,30 € 0,45 € 0,00 € 2,30 € 2,00 € 

Zamestnanec obce  2,60 €   2,60 € 2,00 €  

Iná dospelá osoba  2,60€  0,70 € 3,30 € 2,00 € 

 
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. 16 /2022 

 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku 
v MŠ zriadenej obcou   
 
 



5. Činnosť obce 
d) Určenie odmeny zástupcu starostu obce (§25 369/1990 Z.z.) 
 
Zástupcovi starostky obce p. Jozefovi Legathovi určila starostka obce , v zmysle o zákona 369/1990 
Z. z. §13 bod 3, a 5/2019 Z.z. t. j. odmenu zástupcu starostu vo výške 15% platu starostu bez 
navýšenia. 

Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo 

zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, 

najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.13) Tým nie 

je dotknutá odmena podľa odseku 8. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety 

a tretej vety sa vzťahujú osobitné predpisy.18b) Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej 

vety obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.“. 

 

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. 17 /2022 

 
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie odmeny zástupcovi starostky obce Jozefovi 
Legáthovi vo výške 15%  platu starostu bez navýšenia.   

 

 
6. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
    a) Žiadosť o zmenu a rozšírenie územného plánu obce Obišovce (Bing Stav, s. r. o. Kendice) 
 
Spoločnosť Bing Stav, s. r. o. so sídlom Dopravná 13, 040 13 Košice požiadala o zmenu a rozšírenie 
územného plánu obce Obišovce.  
Je to stavebná spoločnosť, ktorá uvažuje o kúpe pozemku 1242 v k.ú. Obišovce, druh pozemku orná pôda. 
Jedná sa o zmenu územného plánu a to o rozšírenie územia plochy výroby, skladov, priemysel, navrhované 
rozšírenie požadujú v oblasti, kde sa už nachádza priemyselná časť obce a to v blízkosti areálu VSD a VSE. 
Priestor je mimo obce takže nijako neovplyvni chod obce len prinesie výhody. Spoločnosť je zástancom 
ochrany životného prostredia.. 
 
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. 18 /2022 

 
 Obecné zastupiteľstvo 



a) berie na vedomie žiadosť spoločnosti Bing Stav, s. r.o. Košice 
b) schvaľuje ponechať terajší stav územného plánu obce Obišovce 
 
    b) Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Obišovce  (Rímskokatolícka farnosť Ružencovej Panny          

Márie, Obišovce) 
 
Obci Obišovce bola doručená žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Obišovce dňa 23.11.2022. 
Žiadateľ uvádza, že dotáciu chce použiť na realizáciu obnovu – novej fasády kostola, ktorej oprava je 
nevyhnutná. Náklad na opravu fasády je 70.000,00 €. Na realizáciu tohto projektu žiadateľ hľadá možnosti 
finančného krytia z rôznych zdrojov, cez zbierky a projekty a preto sa obrátil o dotáciu od obce Obišovce vo 
výške 5.000,00 € ako v závere uvádza ak nie sú prekročené výdavkové položky obce z jej rozpočtu. 
 
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. 19 /2022 

 
 Obecné zastupiteľstvo 
 berie na vedomie žiadosť Rímskokatolícka farnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach 
 
 
 
7. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 

 8. Záver   
 
 

 
           

 
  
 Overovatelia:  
 
 
 ------------------------------------------------- 
 Tomáš Beniš 
 
 
 
 
 ------------------------------------------------- 
 Štefan Ščepita 
 
 
 
 
 



Príloha č.1 
 

 



 
 
 

 
Príloha č. 2 
 
         
Starostka obce Obišovce 
Sp. Zn.:  189 /2022      V Obišovciach, dňa 07.12.2022 
 

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 15.12.2022 o 17:00 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. Hlavný kontrolór obce – činnosť 
   a) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

4. Rozpočet obce  
   a) Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu na roky 2023,2024 a 2025 
   b) Návrh rozpočtu obce na roky 2023,2024,2025 
   c) Rozpočtové opatrenie č.2 – návrh na zmenu rozpočtu 2022, stav čerpania  k 31.10.2021 
5. Činnosť obce 
  a) Návrh VZN č. 3/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 
  b) Návrh VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad 
 c) Dodatok k VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku v MŠ zriadenej obcou    
d) Určenie odmeny zástupcu starostu obce (§25 369/1990 Z.z.) 
6. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
    a) Žiadosť o zmenu a rozšírenie územného plánu obce Obišovce (Bing Stav, s. r. o. Kendice) 
    b) Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Obišovce  (Rímskokatolícka farnosť Ružencovej Panny          

Márie, Obišovce) 
7. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
8. Záver          
          Mária Baboľová, v. r. 
                             starosta obce 
  
 


