Zápisnica
z 20. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 18. októbra 2013 v Obyciach
Prítomní: poslanci Obecného zastupiteľstva v Obyciach podľa prezenčnej listiny. Ospravedlnila sa
poslankyňa PhDr. Božena Dodoková.
Ďalej boli prítomní zástupcovia obce Jedľové Kostoľany - starosta obce Jedľové Kostoľany,
riaditeľka Základnej školy Jedľové Kostoľany a 3 poslanci OZ Jedľové Kostoľany. Za Základnú
školu Obyce boli prítomné riaditeľka ZŠ a zástupkyňa riaditeľky ZŠ Obyce.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Riešenie situácie v Základnej škole Obyce
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
Hlasovanie poslancov za program zasadnutia : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
1. Otvorenie zasadnutia
20. mimoriadne zasadnutie OZ v Obyciach bolo zvolané ako spoločné rokovanie poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Obyce a Jedľové Kostoľany, ktoré sa konalo v budove Základnej
školy Obyce. Spoločné zasadnutie otvoril privítaním všetkých prítomných a rokovanie viedol
starosta obce Ing. Milan Garaj, PhD. Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice určil starosta obce pracovníčku OcÚ Vlastu Šabovú. Za
overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Petra Šlosiara a Helenu Filipčíkovú.
3. Voľba návrhovej komisie
Do komisie, ktorá vypracuje návrh na uznesenie navrhol starosta obce poslancov Ing.
Radovana Bakaľára, Ing. Ivana Rubaninského a Štefana Turzu. Hlasovanie poslancov : za 8
poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
4. Riešenie situácie v Základnej škole Obyce
Pred samotným rokovaním poslancov riaditeľka Základnej školy v Obyciach Ing. Martina
Drienovská previedla všetkých prítomných po budove základnej školy, po jednotlivých triedach,
kabinetoch, telocvični.
Po ohliadke školy starosta obce Obyce zosumarizoval základné informácie. Skonštatoval, že
situácia v školstve sa stále zhoršuje, hrozí financovanie škôl obcami a určite príde doba, kedy sa
budú školy rušiť. To bol vlastne hlavný dôvod na spoločné rokovanie poslancov oboch obcí, aby sa
neprepásla šanca na spoločný dialóg.
Riaditeľka ZŠ Obyce informovala prítomných, že 11.júla 2013 boli spoločne so starostom obce na

prerokovaní racionalizačných opatrení na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
v Bratislave. 26.júla 2013 obec obdržala z ministerstva prípis (príloha č. 1 zápisnice), v ktorom boli
obci uložené 2 racionalizačné opatrenia:
A. uskutočňovať vzdelávanie na prvom stupni základnej školy v troch triedach od školského
roku 2013/2014
B. ukončiť vzdelávanie na druhom stupni základnej školy od školského roku 2014/2015.
Obec k týmto racionalizačným opatreniam zaslala svoje stanovisko (príloha č. 2 zápisnice). K
prvému opatreniu obec oznámila, že v prvom stupni sa bude pokračovať vo vzdelávaní v štyroch
triedach, pričom poslanci OZ sa uznesením zaviazali dofinancovať školský rok 2013/2014 sumou
6000,00 eur z rozpočtu obce. K druhému opatreniu bolo ministerstvu školstva oznámené, že sa
pripravuje spoločné stretnutie s Obcou Jedľové Kostoľany.
Starosta obce Obyce chcel vedieť čo bude ZŠ potrebovať dofinancovať.
Riaditeľka ZŠ Obyce - potrebujú dofinancovať mzdy na jednu triedu. Škola stále znižuje náklady,
bol znížený stav pedagogických zamestnancov o 2 pedagógov, majú 1 upratovačku a 1 školníka,
ktorý pomáha aj upratovačke, stále sa snažia znižovať náklady na vykurovanie.
Starosta obce Obyce v tejto súvislosti informoval prítomných, že aj riaditeľka ZŠ má znížený plat.
Ďalej starosta obce Obyce vyzval starostu obce Jedľové Kostoľany o vyjadrenie k situácii v
školstve.
Starosta obce J. Kostoľany skonštatoval, že aj on spolu s riaditeľkou ZŠ J. Kostoľany boli pozvaní
na ministerstvo školstva na prerokovanie racionalizačných opatrení. Obci boli uložené 2
racionalizačné opatrenia, a to ukončiť vzdelávanie na druhom stupni a na prvom stupni
uskutočňovať vzdelávanie iba v jednej triede. Skonštatoval, že každý starosta sa snaží školu udržať,
kvôli deťom, kvôli pracovným príležitostiam, kvôli kultúre v obci. Pokiaľ to bude možné školu v
obci udržia.
Riaditeľka ZŠ J. Kostoľany informovala prítomných, že aj ZŠ J. Kostoľany v rámci úsporných
opatrení mala pospájané niektoré predmety - výchovy, ale neskôr museli tieto predmety rozdeliť.
Starosta obce J. Kostoľany ďalej informoval prítomných o opatreniach na znižovanie nákladov na
školstvo. V súčasnej dobe materskú školu sťahujú do budovy základnej školy. Náklady, ktoré
ušetria na materskej škole budú môcť dať do základnej školy, znižuje sa stav pedagógov. Pokiaľ to
bude možné, tak školu v obci udržia. Základná škola v J. Kostoľanoch určite nie je na takej úrovni,
ako škola v Obyciach, neinvestovalo sa do nej už 10 - 15 rokov. Už druhý rok majú pospájané
ročníky. Do budúcnosti je ťažko povedať, ako sa situácia vyvinie, či budú deti z J. Kostolian chodiť
do školy do Obýc. Racionalizačné opatrenia od ministerstva školstva boli uložené obciam, ktoré
ktoré žiadali financie od štátu v dohadovacom konaní. Sú oveľa menšie školy, ktoré na
prerokovanie racionalizačných opatrení neboli zavolané, ale tieto školy ani nežiadali financie v
dohadovacom konaní.
Riaditeľka ZŠ J. Kostoľany informovala, že už viac ako 10 rokov majú menej ako 100 žiakov v
škole. Financie získavali aj v dohadovacom konaní, niečo vlastnými aktivitami (zber papiera). V
súčasnej dobe by mali školský rok prežiť s "odretými ušami", počet pedagógov a zamestnancov bol
čo najviac zminimalizovaný.
Starosta obce Obyce upozornil na to, že s financovaním školstva zo strany štátu to bude stále horšie.
Riaditeľka ZŠ Obyce potvrdila to, čo povedal starosta obce J. Kostoľany, že na prerokovanie
racionalizačných opatrení boli zavolané školy, ktoré žiadali štát o financie v dohadovacom konaní.
Niektoré malé školy (napr. Skýcov) vôbec nevolali.
Ďalej informovala, že v škole nechceli spájať ročníky, ale výchovy majú pospájané. Pedagógovia
majú 100 %-né úväzky, riaditeľka školy a zástupkyňa školy majú viac hodín, ale nemajú ich
zaplatené.
Riaditeľka ZŠ J. Kostoľany taktiež skonštatovala, že aj pedagógovia ich školy majú viac
odpracovaných hodín, ale hodiny navyše sa neplatia, počas prázdnin si ich môžu uplatniť v rámci
náhradného voľna. Ďalej skonštatovala, že deti zo škôl z malých obcí sú úspešnejšie, oveľa viac sa
zapájajú do školských aktivít.
Starosta obce Obyce skonštatoval, že sa treba pripraviť na to, že ak zákon povie, že v triede musí

byť 15 detí zanikne škola aj v Obyciach aj v J. Kostoľanoch.
Poslanec OZ Obyce Ing. I. Rubaninský skonštatoval, že určite, ak by mala v škole zostať iba
malotriedka, tak si rodičia zoberú deti do inej školy.
Starosta obce J. Kostoľany informoval, že bude vytvorená akási "spádová obec", kde budú môcť
chodiť deti do školy. Do tejto školy bude štát preplácať aj cestovné. Budú rodičia, ktorí si nebudú
môcť dovoliť platiť deťom cestovné do inej školy, tak ich deti budú chodiť do školy v spádovej
obci.
Riaditeľka ZŠ J. Kostoľany skonštatovala, že nemajú problémy so spájaním ročníkov, rodičia týchto
detí sú spokojní
Poslanec OZ Obyce Ing. R. Bakaľár skonštatoval, že tento problém by sa mal riešiť tým spôsobom,
že sa posunie "vyššie" (školský úrad) a nie ho riešiť vlastnými silami, lebo obce to nezvládnu.
Riaditeľka ZŠ Obyce informovala, že školský úrad už nerozhoduje o ničom, je len
sprostredkovateľom medzi ministerstvom školstva a zriaďovateľom.
Starosta obce J. Kostoľany ďalej informoval prítomných, že aj poslanci OZ J. Kostoľany mali
problém z tohto spoločného stretnutia, nechápali prečo by mali ísť poslanci OZ J. Kostoľany do
Obýc. Ale tento problém sa musí riešiť hneď na začiatku, aby boli obe obce pripravené. Určite
zrealizuje stretnutie aj v Jedľových Kostoľanoch, aby vedeli aj rodičom vysvetľovať situáciu.
Starosta obce Obyce skonštatoval, že určite je celonárodná situácia taká, že detí ubúda. Situácia je
vážna, ak napr. štát určí, že v triede musí byť 15 detí, tak ak tento stav v triede nebude, škola
zanikne.
Poslanec OZ Obyce Š. Turza chcel vedieť od starostu obce J. Kostoľany, ak situácia už nebude
udržateľná, kde sa prikloní.
Starosta obce J. Kostoľany povedal, že sa uvidí podľa situácie, určite ku najvýhodnejšiemu riešeniu
pre rodičov po finančnej stránke (platená doprava pre deti, atď.). Je taktiež pravda, že škola v
Obyciach je oveľa lepšia ako škola v J. Kostoľanoch. Obec musí mať pripravené nejaké
východisko, dostali pozvánku aj na Veľkú Lehotu, ale je tam zlá prístupová cesta, určite schodnejšia
cesta je smerom na Zlaté Moravce. Už prešiel niekoľko škôl, prehliada si iné školy, prispôsobuje
niektoré veci, ktoré sú dobré v týchto školách na situáciu v škole v J. Kostoľanoch. Má pripravené
zmeny, ktoré sa budú musieť v škole udiať. Každý v obci chce školu v obci udržať (starosta
poslanci, učitelia ... ).
Riaditeľka ZŠ Obyce chcela vedieť, či je predpoklad, že sa počet detí v Jedľových Kostoľanoch
zvýši.
Starosta obce J. Kostoľany skonštatoval, že nie sú podmienky (byty a pod.), aby sa počet detí
zvyšoval.
Riaditeľka ZŠ Obyce upozornila na skutočnosť, že ministerstvo školstva môže odporučiť riešenie
so základnými školami, oni môžu školy porovnať, určovať podmienky, ale nemôžu rozhodnúť. O
existencii školy, zlučovaní ročníkov, o zrušení školy rozhoduje obec - poslanci OZ.
Poslanec OZ J. Kostoľany chcel vedieť, či aj Obyce majú pripravené riešenie.
Starosta obce Obyce skonštatoval, že pokiaľ sa bude dať, obec bude školu podporovať. Ak by sa
stalo, že školu v Jedľových Kostoľanoch zrušia, Obyce sa budú snažiť školu udržať minimálne o 1
rok dlhšie. Pokiaľ nebude schválený zákon, zatiaľ nevieme, aká bude situácia.
Riaditeľka ZŠ J. Kostoľany skonštatovala, že v prípade zrušenia školy v J. Kostoľanoch budú
rodičia, ktorí si zoberú deti do Zlatých Moraviec, ale určite bude dosť rodičov, čo si dajú deti do
Obýc.
Poslanec OZ J. Kostoľany skonštatoval, že sa musí jednoznačne počkať na znenie zákona. Potom sa
bude musieť situácia riešiť.
Viac diskusných príspevkov k tomuto bodu programu nebolo. Poslanci zobrali uvedené na vedomie.

5. Diskusia
Ďalej nasledovala individuálna diskusia medzi prítomnými k téme z predchádzajúceho bodu
programu. Iné príspevky do diskusie neboli.
6. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Štefan Turza prečítal návrh na uznesenie z 20. mimoriadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach konaného dňa 18. 10. 2013 v Obyciach (príloha č.
3 zápisnice).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 20/2013 zobrali poslanci OZ na vedomie bez
výhrad.
7. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní OZ a 20.
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obyciach ukončil.

V Obyciach, 18. októbra 2013

Overovatelia zápisnice :
Helena Filipčíková ......................................................
Peter Šlosiar ................................................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

Zapísala : Vlasta Šabová

Uznesenie
z 20. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 18. októbra 2013 v Obyciach
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom 20. mimoriadnom zasadnutí prerokovalo :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Situáciu v Základnej škole v Obyciach
5. Racionalizačné opatrenia uložené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa
17. 07. 2013
6. Stanovisko obce k navrhnutým racionalizačným opatreniam
7. Situáciu v Základnej škole v Jedľových Kostoľanoch
8. Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 20/2013
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
A. berie na vedomie :
1. Situáciu v Základnej škole v Obyciach
2. Racionalizačné opatrenia uložené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa
17. 07. 2013
3. Stanovisko obce k navrhnutým racionalizačným opatreniam
4. Situáciu v Základnej škole v Jedľových Kostoľanoch
5. Návrh na uznesenie
B. určuje :
1. Zapisovateľa zápisnice : Vlasta Šabová
2. Overovateľov zápisnice : Helena Filipčíková, Peter Šlosiar
C. volí :
1. Návrhovú komisiu : Ing. Radovan Bakaľár, Ing. Ivan Rubaninský, Štefan Turza

V Obyciach, dňa ...........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

