
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šišove 

konaného dňa  14.decembra 2020 

__________________________________________________________________________________  

 

 

 

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny 

 

Ďalší prítomní:  

          

Prítomní občania:  

 

K bodu 1 

 

Ing. Elena Valachová, starostka obce otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šišov 

a privítala poslancov OcZ na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia ospravedlnila p. 

Baginovú, ktorá sa nemôže zúčastniť zo zdravotných dôvodov.  Z celkového počtu 5 poslancov sú 

prítomní 4.  P. Godál príde neskôr.  Skonštatovala, že zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania 

schopné.  

Poslanci dostali pozvánku aj s materiálmi k jednotlivým bodom programu, ktoré budú predmetom 

rokovania. Za zapisovateľku určila p. Emíliu Sitárovu a za overovateľov zápisnice Mgr. Danielu 

Machovú a Ing. Miroslava Sitára. Vyzvala poslancov k doplňujúcim návrhom k programu zasadnutia. 

Nikto nepredložil doplňujúci návrh. Starostka dala hlasovať za takto navrhnutý program zasadnutia, za 

zapisovateľku a za overovateľov zápisnice. 

K tomuto bodu OcZ prijalo uznesenie, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 

Hlasovanie: za 4 poslanci 

 

K bodu 2 

 

Do návrhovej komisie navrhla: Petra Gerháta, PhDr. Janu Vaňovú 

Starostka dala hlasovať za takto predložený návrh na zloženie návrhovej komisie. 

K tomuto bodu OcZ prijalo uznesenie, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 

Hlasovanie: za 4 poslanci 

  

K bodu 3 

 

Starostka podala poslancom správu o stave plnenia uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.  Skonštatovala, že niektoré uznesenia sú splnené a ostatné sú v štádiu plnenia.  

K tomuto bodu OcZ prijalo uznesenia, ktoré tvoria prílohu zápisnice.  

Hlasovanie: za 4 poslanci 

 

K bodu 4 

 

Starostka uviedla, že poslanci  obdržali e-mailom zostavu  o  hospodárení obce za 10 mesiacov   

bežného roka. Predmetom je čerpanie rozpočtu za obdobie 10 mesiacov roka. Zo zostavy je vidieť, že 

čerpanie rozpočtu je priebežne počas celého obdobia, teda za 3. štvrťroky čo predstavuje cca 75 % 

rozpočtu. 

K tomuto bodu OcZ prijalo uznesenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice.  

Hlasovanie: za 4 poslanci 

 



 

K bodu 5 

 

Starostka predložila poslancom na prerokovanie a schválenie návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 4/2020 v súlade s § 14 odst. 2 písm. d) zákona č. 583/2004 Z.z. 

K tomuto bodu OcZ prijalo uznesenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice.  

Hlasovanie: za 4 poslanci 

 

K bodu 6 

 

V zmysle  zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór obce dáva 

stanovisko k pripravenému návrhu rozpočtu obce. So stanoviskom sa mohli poslanci oboznámiť 

nakoľko ho dostali spolu s ostatnými materiálmi.  

K tomuto bodu OcZ prijalo uznesenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice.  

Hlasovanie: za 4 poslanci 

 

K bodu 7 

 

Starostka predložila poslancom na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtu na roky 2021-2023. 

Uviedla, že rozpočet na r. 2021 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o z.a d.n.z. a zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti 

v členení na 3 nasledujúce roky. Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. že príjmy sú v rovnakej 

výške ako výdavky. Príjmová časť vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, 

ktoré obec získa zo štátneho rozpočtu, položka miestnych daní a poplatkov a nedaňové príjmy 

vychádzajú z predpokladaného plnenia za rok 2020 a návrhu zvýšenia miestnych daní a poplatku za 

komunálny odpad. Nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného príjmu z vlastníctva majetku 

a administratívnych poplatkov.  

Výdavková časť vychádza zo zákonných povinností a požiadaviek, ktoré boli zohľadnené pri tvorbe 

rozpočtu. 

Starostka vyzvala poslancov k prípadným návrhom na doplnenie rozpočtu, resp. na otázky 

k jednotlivým položkám rozpočtu. Následne predložila návrh na uznesenie.  

K tomuto bodu OcZ prijalo uznesenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

Hlasovanie: za 4 poslanci 

  

K bodu 8 

 

Starostka predložila poslancom na prerokovanie  a schválenie návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky 

dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia na území obce Šišov pre rok  2021. 

V tomto čase prišiel aj p. Godál, ktorý už ďalej pokračoval na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

Starostka uviedla, že pri príprave VZN sa vychádzalo z predloženého návrhu rozpočtu základnej školy. 

Návrh rozpočtu obsahuje príjmy a výdavky na prenesené kompetencie a na originálne kompetencie. 

Výška požadovaných finančných prostriedkov, ktoré obec poskytuje základnej škole na originálne 

kompetencie (školská jedáleň a školský klub detí) musí byť schválená obecným zastupiteľstvom, a to 

všeobecne záväzným nariadením na jedného žiaka resp. stravníka.  

K tomuto bodu OcZ prijalo uznesenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

Hlasovanie: za 5 poslanci 

 

K bodu 9 

 

Starostka predložila poslancom na prerokovanie návrh VZN č.4/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šišov. 



Obec má schválené VZN o nakladaní s odpadmi, avšak v súvislosti s legislatívnymi zmenami v oblasti 

odpadového hospodárstva bolo potrebné upraviť niektoré ustanovenia tohto VZN. Nakoľko urobiť 

úpravu len dodatkom by spôsobilo neprehľadnosť celého predpisu, preto obec pripravila celé nové 

znenie VZN.  

K tomuto bodu OcZ prijalo uznesenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

Hlasovanie: za 5 poslanci 

 

K bodu 10 

 

Vo VZN sa navrhuje úprava ročnej sadzby dane zo stavieb na bývanie a drobných stavieb, dane z bytu 

a nebytového priestoru, a to zvýšenie z 0,040 €/m2 na 0,060 €/m2.  

V zmysle § 104g ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 

582/2004 Z.z.“) ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie 

obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí 

tento násobok s § 12 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie obdobie roku 

2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší 

ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu 

obdobiu. 

Keďže najnižšia sadzba dane je 0,040 €/m2 a najvyššia 0,911 €/m2, čo predstavuje 22,77 násobok pri 

návrhu VZN sme zvažovali postupne upravovať  sadzby dane tak, aby sa do roku 2024 dosiahol 

zákonný stav, a to 10-násobok najnižšej sadzby dane.  

Vo VZN navrhujeme zvýšenie poplatku za komunálne odpady o 1 €, z dôvodu preukázaných 

zvýšených výdavkov už v roku 2020. Poslanci boli podrobne oboznámení s celkovými príjmami, ktoré 

obec dosiahne cez poplatky za TKO a výdavkami, ktoré obec uhrádza spoločnosti, ktorá zabezpečuje 

vývoz, likvidáciu a uloženie odpadu.  Už v roku 2020 dopláca obec na túto činnosť.  Pre rok 2021 sa 

počíta so zvýšenými nákladmi na vývoz, likvidáciu a uloženie odpadu v rozpätí 6 – 16 % podľa 

jednotlivých komodít. Preto je potrebné vykonať úpravu sadzby dane.  

K tomuto bodu OcZ prijalo uznesenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

Hlasovanie: za 5 poslanci 

 

K bodu 11 

 

Starostka oboznámila poslancov s Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, pričom vyzvala 

poslancov na jeho doplnenie o konkrétne kontrolné úlohy. Následne predložila poslancom na 

schválenie Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 

K tomuto bodu OcZ prijalo uznesenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice 

Hlasovanie: za 5 poslanci 

 

K bodu 12 

 

Starostka predložila poslancom na prerokovanie a schválenie Žiadosti o NFP a dotácie: 

a.) Žiadosť na Environmentálny fond o poskytnutie  dotácie v rámci projektu: C2 Predchádzanie  

vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov. Starostka uviedla, že obciam od 1.1.2021 vniká nová 

povinnosť, a to zabezpečiť zber a vývoz kuchynského odpadu. Toto je možné zabezpečiť 

dvoma spôsobmi, a to zberom a vývozom kuchynského odpadu čo by bolo finančne veľmi 

náročne a v konečnom dôsledku by sa to premietlo do poplatku za komunálny odpad. Alebo 

tak, že budú do domácnosti dané kompostéry a nádoby na kuchynský odpad a občania si budú 

zabezpečovať kompostovanie. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu 

prostredníctvom, ktorej môžu obce požiadať o nenávratný finančný príspevok na nákup 



kompostérov a nádob. Vypracovali sme žiadosť, ktorou sa uchádzame o NFP. Obec má ešte 

polročné prechodné obdobie na zabezpečenie tejto činnosti. V prípade neúspešnosti žiadosti 

budeme musieť toto zabezpečiť z vlastných zdrojov.  

Starostka predložila návrh na uznesenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

Hlasovanie: za 5 poslanci 

 

K bodu 13 

 

Starostka predložila poslancom na prerokovanie  žiadosti občanov a organizácii: 

a.) žiadosť p. Eriky Danišovej o prenájom priestorov v objekte budovy s.č.50 o výmere 70,60 m2. 

b.) žiadosť p. Anny Vaňovej o prenájom priestorov v objekte budovy s.č.168 o výmere 38 m2. 

Poslanci prehodnotili doterajšie nájomné zmluvy a rozhodli o zosúladení výšky nájomného pre 

podnikateľské subjekty s tým, že nájom bol upravený na výšku 2 €/m2/mesiac.  

K tomuto bodu OcZ prijalo uznesenia, ktoré tvoria prílohu zápisnice.  

Hlasovanie: za 5 poslanci 

c.) žiadosť p. Nikoly Ďurkáčovej o prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce-Pizzéria. 

K tomuto bodu OcZ prijalo uznesenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice.  

Hlasovanie: proti 5 poslanci 

     

K bodu 14 

 

V rámci bodu Rôzne starostka predložila poslancom na prerokovanie  a schválenie: 

a) žiadosť p. Jozefa Pajtinu o odkúpenie časti pozemku podľa geometrického plánu. Starostka 

navrhla, aby sa predmetnou žiadosťou zaoberali poslanci až na ďalšom zasadnutí spolu 

s ostatnými žiadosťami o odkúpenie pozemkov.  

        K tomuto bodu OcZ prijalo uznesenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice.  

                 Hlasovanie: za 5 poslanci 

 

b) žiadosť p. Anny Vaňovej o zúčtovanie spotreby elektrickej elektriny. Starostka uviedla, že 

vyúčtovanie spotreby, ak sa bude vôbec dať vypočítať, možno až po tom čo obec dostane 

vyúčtovaciu faktúru za energiu. Tieto vyúčtovacie faktúry chodia až v mesiaci január. Preto 

navrhla sa týmto zaoberať až následne.  

  K tomuto bodu OcZ prijalo uznesenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice.  

                 Hlasovanie: za 5 poslanci 

 

c) Starostka oboznámila OcZ s plánovanou výzvou na predkladanie žiadosti o NFP na projekt: 

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Alokácia výdavkov na tento projekt je  28 

mil. €. RO pre IROP uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.2.1 dvojkolový proces výberu 

projektov. Pred predložením žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP je 

žiadateľ povinný prihlásiť sa do výzvy na predkladanie projektových zámerov, ktorá bude 

vyhlásená príslušným SO pre IROP. Následne, po získaní hodnotiacej správy projektového 

zámeru je oprávnený zúčastniť sa druhého kola procesu výberu projektov – výzvy na 

predkladanie ŽoNFP. V prípade, že by sme plánovali rozšíriť kapacitu materskej školy 

bude potrebné vypracovať v prvom rade projektový zámer a projektovú dokumentáciu. 

Avšak prvým krokom bude zistiť vôbec približne počet detí, ktoré by mohli byť 

potencionálnymi žiakmi materskej školy v nasledujúcich rokoch.  

  K tomuto bodu OcZ prijalo uznesenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice.  

                 Hlasovanie: za 5 poslanci 

 

Ďalej v rámci bodu Rôzne starostka informovala poslancov o plánovaných a uskutočnených akciách 

v obci:   



- Projekt COOP Jednota – jednotlivé prvky aj rohože sú už osadené v obecnom parku; 

- uskutočnila sa výmena okien a vchodových dverí na obecnom úrade; 

- Zberné miesto – je otvorené každú sobotu, pričom je tam pracovník, ktorý usmerňuje 

ukladanie odpadu a robí evidenciu; 

- Adventný veniec – starostka poďakovala poslancom a občanom obce za pomoc s jeho 

výrobou; 

- Mikuláš- veľmi pekná akcia v obci, starostka poďakovala občanom obce za pomoc pri jej 

realizácií;  

- Kanalizácia a ČOV- obec dostala súhlas zo ZsVS na umiestnenie ČOV; 

- informovala o pripravovanej investícií, a to budovanie optického kábla v našej obci 

spoločnosťou Telekom. 

          

K bodu 15 

 

V rámci interpelácii nevystúpil žiadny poslanec. 

 

K bodu 16 

 

Starostka otvorila diskusiu.  

Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom počas ich prerokovávania. 

Nakoľko v rámci diskusie už nikto nevystúpil, starostka diskusiu ukončila.  

  

K bodu 17 

 

Starostka poďakovala poslancom za účasť, zaželala pokojné prežitie vianočných sviatkov, hlavne veľa 

zdravia, poďakovala poslancom za pomoc počas celého roka a zasadnutie ukončila. 

 

 

 

 

V Šišove, 14.12.2020 

 

 

 

 

......................................................    .............................................................. 

           Mgr. Daniela Machová                                         Ing. Miroslav Sitár  

overovateľ I          overovateľ II             

                                                                                  

                                                                                

 

 

                                                                                    ........................................................... 

            Ing. Elena Valachová 

                            starostka obce 

Zapísala: Emília Sitárová 

 

 

 

 

 



 

 


