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Z Á P I S N I C A  

 
 

Prítomní:       podľa PL 
Overovateľ:  Marcela Horňáková 
 Jozef Legath 
 
  
 
  Program: 
  Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu  
5. Schválenie záverečného účtu obce Obišovce za rok 2013 
6. Majetkové priznanie verejných funkcionárov ( komisia) 
7. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2014, rozpočtové opatrenia  
8. Opätovné prerokovanie  predaja pozemku parc. reg. „E“ č. 789/5 – pre p. Jozefínu Kuncovú  
9. Pripravované spoločenské podujatia v obci  
10. Schválenie platu hl. kontrolóra a starostu pre rok 2014 
11. Diskusia 
12. Záver 
 

 
 
K bodu 1 : Otvorenie zasadnutia 
 
Pán  Peter Kišiday otvoril a viedol rokovanie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných 
poslancov na zasadnutí a oboznámil ich s programom. OZ schválilo program zasadnutia . Za 
hlasovali  poslanci  5  proti ...0.... a zdržali sa hlasovania ....0....... poslanci. 
 
K bodu 2.Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

• Zapisovateľom zápisnice sa stala : p Ľudmila Zariková 
 

• Overovateľom zápisnice sa stali: p. Marcela Horňáková 
     p. Jozef Legath 

 
 

K bodu  3: Kontrola uznesení 
 

162/2014 – Otvorenie zasadnutia , schválenie programu, určenie  zapisovateľa 
a overovateľov  zápisnice-   bez pripomienok  
163/2014-  Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia -  uznesenie č. 145/2013-
Prerokovanie návrhu na riešenie detského ihriska v časti obce Putnok - trvá / informácia pána 
starostu / 
164/2014- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za rok 2013.- 
bez pripomienok 
165/2014 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce na 
obdobie I.polroka 2014 bez  pripomienok  
166/2014 – Oboznámenie so stavom pripravovaných rekonštrukcii chodníkov, odstavnej 
plochy, pomníka padlým a verejného osvetlenia v obci  – bez pripomienok 
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Pri kontrole uznesení z predchádzajúceho  OZ bolo  konštatované následovné 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z 25. Zasadnutia  obecného 
zastupiteľstva, konaného dňa 11.03.2014 
 

K bodu: 4 Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu  
 
 
Na tomto zasadnutí bolo predložené odborné stanovisko kontrolóra obce k návrhu 
záverečného účtu obce Obišovce za rok 2013, ktoré  pozostávalo z dôvodovej správy 
a Materiálu. Predmetnú správu  kontrolórka obce  prezentovala s náležitým  vysvetlením  
prítomným poslancom, kde na záver konštatovala , že návrh záverečného účtu obce Obišovce 
bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších právnych predpisov a obsahuje  všetky predpísané náležitosti podľa § 16 
ods. 5  citovaného zákona. 
Návrh záverečného účtu obce Obišovce za rok 2013 v zmysle § 9 ods.2 zákona o obecnom 
zriadení a § 16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený 
spôsobom obvyklým , t.j. zverejnený na vývesnej tabuli dňa 10.4.2014. 
Obec  v zmysle §16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnila 
povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení § 9 ods 4 t.j. ,že  
ročnú závierku obce  overuje audítor. Správa nezávislého audítora bola spracovaná a s jej 
výsledkom budú poslanci obecného zastupiteľstva  oboznámení na riadnom rokovaní  OZ . 
Účtovná závierka za rok 2013 bola vykonaná podľa zákona  č.431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v znení neskorších  predpisov. V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy  bolo zo strany kontrolórky odporúčanie  OZ uzatvoriť prerokovanie 
návrhu záverečného účtu obce Obišovce za rok 2013  výrokom – celoročné hospodárenie sa 
schvaľuje  bez  výhrad . 
Stanovisko  kontrolórky obce  OZ bolo prijaté  bez výhrad uznesením č.169/2014. 
 
K bodu : 5: Schválenie záverečného účtu obce Obišovce za rok 2013 
 
Ďalším bodom  jednania bolo  schválenie  záverečného účtu obce Obišovce za rok 
2013.Návrh záverečného  účtu   obce Obišovce za rok 2013 bol  v zmysle § 9 ods.2 zákona 
o obecnom zriadení a § 16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol 
zverejnený spôsobom obvyklým , t.j. zverejnený na vývesnej tabuli dňa 10.4.2014. Obsahom  
záverečného účtu obce Obišovce bol rozpočet obce na rok 2013, rozbor plnenia príjmov za 
rok 2013,  ďalej rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 , použitie prebytku hospodárenia za rok 
2013 , tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu   a finančné usporiadanie 
vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom. 
OZ na  svojom zasadnutí schválilo 

• Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie s výsledkom za rok 2013 
schodok v sume – 8 191,05 EUR  bez výhrady 
 

• Použitie zostatku finančných prostriedkov vo výške 13 744,68 EUR, zisteného podľa 
ustanovenia §10 ods3 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov na: 
-tvorbu rezervného fondu vo výške 13 744,68 EUR 

 
OZ konštatovalo , že  

� Záverečný účet obce bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 29.05.2014 v súlade so 
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zákonom č. 583/2004 Z.z.NR SR  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien  

 
K bodu : 6 Majetkové priznanie verejných funkcionárov ( komisia) 
 
V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov   
Podľa čl. 7 ods. 5 a) a b) ústavného zákona dotknutí funkcionári obce v našom prípade 
starosta obce a riaditeľka Materskej školy predkladajú  písomne majetkové priznanie  
osobitnej komisii obecného zastupiteľstva – Komisii pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov obce. Tieto majetkové priznania boli  obci doručené v termíne. 
V prvom rade  však bolo nutné doplniť  tretieho člena  komisie  po vzdaní sa mandátu p. 
Baboľovej . Komisia bola doplnená o p. Marcelu Horňákovú. Zároveň  po zasadnutí 
konštatovala, že doručenie  majetkového priznania  obidvaja funkcionári  urobili v zmysle 
citovaného zákona . 
 
K bodu : 7 Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2014, rozpočtové opatrenia  
 
Obecné zastupiteľstvo sa na tomto zasadnutí  zaoberalo návrhom  na zmenu rozpočtu na rok  2014. 
V súlade s § 11 ods 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a na základe ods.2 písm  a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a ods. 2 písm  b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení  neskorších predpisov  bol 
predložený  návrh  na rozpočtové opatrenia – presun rozpočtovaných  prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu a povolené  prekročení výdavkov  pri dosiahnutí vyšších  príjmov 
Zo strany obce boli pripravené  rozpočtové opatrenia a to č. 1- príjmy a výdavky – Deň obce  , č.2 – 
rekonštrukcia rozhlasu , č.3 – výmena svietidiel verejného osvetlenia , č.4 obnova Obišovského hradu 
, č.5 – vybudovanie a obnova chodníka a č. 6 – výdavky na vybavenie OcU a servis auta. 
Týmito zmenami v príjmovej a výdavkovej časti sa menia celkové príjmy a výdaje so sumy  209 317, 
18€ na sumu  354 945,93€. 
S  jednotlivými opatreniami bolo  OZ  oboznámené a súhlasilo s týmito opatreniami , zároveň ich aj  
uznesením č. 172/2014 schválilo. 
 
K bodu 8: Opätovné prerokovanie  predaja pozemku parc. reg. „E“ č. 789/5 – pre p. 
Jozefínu Kuncovú  
 
V marci roku 2013  obec Obišovce ako predávajúci podpísali kúpnu zmluvu v zmysle 
rozhodnutia OZ na základe ktorej  malo dôjsť prevodu vlastníckeho práva k časti pozemku 
parc. reg. „E“ č. 789/5- ostatné plochy  a to o výmere celkom 149 m2 . Kúpna cena bola  
riadne OZ odsúhlasená 0,10 EUR/ m2, čo predstavovalo sumu 14,90 €. Táto  bola obci 
zaplatená dňa 3.4.2013. Predaj a kúpna  cena bola medzi účastníkmi dohodnutá na základe 
uznesenia č. 107/2013 prijatého OZ  na zasadnutí dňa 4.3.2013. 
Dňa 4.10.2013, obci Obišovce bolo doručené  ROZHODNUTIE   zo Správy  katastra Košice- 
okolie, Južná trieda č. 82 , 040 17  Košice č. konania V 3406/2013, že  návrh na vklad sa  
z a m i e t a a to  z toho dôvodu, že  správa  nevedela prevádzanú časť pozemku zapísať 
v správnom režime spoluvlastníckych podielov ( viď list V 3406/2013). 
Taktiež došlo  k zmene , kde vlastníčkou podielov  sa stala p. Jozefína Kuncová, preto je   aj 
nadobúdateľkou nehnuteľnosti  a Kúpna zmluva je v tomto znení  ako predávajúci  obec 
Obišovce  ako  kupujúca Kuncová Jozefína  
 
K bodu 9: Pripravované spoločenské podujatia v obci  
 
V mesiaci jún 2014 obec Obišovce  ako aj obec v spolupráci so susednými obcami  
Trebejovom a Kysakom pripravuje  viacero aktivít a to : 
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�  Ročník Prehliadky  Speváckych Zborov na  deň 8. Júna 2014 ( nedeľa)  v priestoroch 

sanktuária Ružencovej Panny Márie – akcia v spolupráci so susednými obcami Kysakom 
a Trebejovom 

� Pripravovanú akciu na 21.6.2014 ( sobota)- Oslavy  725. Výročia 1. Písomnej zmienky 
o obci Obišovce, ktoré sa uskutočnia  v pútnickom areáli rímskokatolíckeho kostola 

� Informáciu o pripravovanom vydaní   knihy o obci Obišovce s  nákladom  700 ks , počtom 
strán a ich farebnosťou a kalkuláciou  predpokladanej ceny a  to 9 000 € a predaj 
monografie  záujemcom za cenu 10 €/ks 

� Návrh p. starostu na namaľovanie obrazu akademickým maliarom v cene cca 2 000- 2 
500€, ako odkaz terajších obyvateľov obce  pre budúce generácie  

O týchto aktivitách  boli poslanci OZ informovaní p. starostom  a súhlasili  s týmito 
aktivitami . Taktiež p. starosta  im predviedol  podklady pripravovanej knihy  a dostupné 
materiály o knihe  im doručí na nosičoch . 
Na tomto zasadnutí OZ schválilo  finančné investície  na tieto pripravované aktivity.  
Pozvánky na  oslavy 725. Výročia 1. Písomnej zmienky o obci Obišovce, budú doručené do 
každej domácnosti . 
 
K bodu 10: Schválenie platu hl. kontrolóra a starostu pre rok 2014 
 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat starostu obce a kontrolóra obce v súlade s § 4 ods.4 
zákona  č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 11 ods. 4 písm.i) zákona č. 
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plat hlavnej kontrolórky obce 
v súlade s  § 18 c zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
OZ súhlasí  s následovnými platovými  úpravami pre rok 2014 
 

� Starostovi obce Obišovce v súlade  s ods.2 §4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov zvýšený plat o 15% a to priemerná mesačná mzda v NH za rok 2013 je  824 
€(  údaj ŠU SR za predchádzajúci kalendárny rok ) x   príslušný  násobok s ohľadom 
na počet  obyvateľov  obce v rozsahu  do 500 obyvateľov , ide konkrétne  ide 
o násobok 1,49  . To znamená 824 x 1,49 = 1 227,76 € x  navýšenie o 15 % = 184 16 € 
= celkom  1411,92 €, zaokrúhlené na celé eurá nahor  =  1 412 € mesačne 
s účinnosťou od 1.1.2014. 
 

� hlavnej kontrolórke  obce  podľa § 18 c zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov , priemerná mzda v NH - 824 € x koeficient 1, 15 = 947,60 ( 
uväzok )  x 0,05% = 47,38 € x úväzok zvýšený o 30 %  = 14,21 € = celkom vo výške 
61,59 € zaokrúhlené na  celé eurá nahor 62 € s účinnosťou od 1.1.2014 

 
 
K bodu 11 Diskusia 
 
K rámci diskusie  sa informovala 
� p. poslankyňa   Janka Tkáčová o možnosti zberu  povrchových dažďových vôd  na  úseku 

cesty pri rodinnom dome  č. 107 ,  nakoľko voda  steká  na  susedný pozemok a tečie  pod rodinný 
dom. V tejto súvislosti sa  informovali aj ostatní poslanci so stavom  projektu  na zber 
povrchových  dažďových vôd , ktorý  bol  znova  v januári 2014 postúpený  k získaniu  
finančných prostriedkov na Enviromentálny fond . Pán starosta  prítomných informoval, že obec 
nebola ani v tomto prípade úspešná. 

� P. poslankyňa  Ľudmila Tomková  informovala prítomných o zanesenom  kanály  pri  
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rímskokatolíckej fare a taktiež  sa informovala  o možností vykosenia priestorov  okolo 
predmetného kanála. Pán Legath  nevylúčil možnosť  vyčistenia   dostupnou technikou  , ale  je 
potrebné najsamprv preveriť terén 

� Ďalšou pripomienkou  zo strany  p. starostu a p. Legatha je znečisťovanie  cesty  pri  prudkých 
dažďoch  úseku  pri  rodinnom dome  súpč. 145 a nižšie. Ide o dlhodobí  problém  pri prudkých 
dažďoch a následnom mokrom teréne . p. starosta informoval prítomných  o zvedenie vôd  do 
oblasti cintorína, kde je dostatočný priestor pre rozptyl vôd 

� P. starosta ďalej  informoval záujem zo strany chatárov  p. Furkovej s manželom , ktorí 
vlastnia chatu  pod Zamčiskom ( extravilán obce) o odkúpenie parcely patriacej obce Obišovce- tu 
priamy predaj nepripadá do úvahy. Ďalej p. starosta informoval prítomných  o žiadosti na predaj 
pozemku v intraviláne obce, žiadosť  bola doručený v deň konania OZ t.j. 29.06.2014 na 
odkúpenie konkrétnej parcely   Poslanci sa budú  týmito  predajmi venovať na  najbližšom 
zasadnutí podrobnejšie. 

 
Záver 
Pán starosta  poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ č.26  a ukončil  zasadnutie  
obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
................................................  ............................................. 
             overovateľ             overovateľ 


