Zápisnica
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 16. decembra 2013 v Obyciach
Prítomní: poslanci Obecného zastupiteľstva v Obyciach podľa prezenčnej listiny. Ospravedlnila sa
poslankyňa PhDr. Božena Dodoková.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Prerokovanie žiadostí a sťažností občanov
6. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 30. 09. 2013
7. Úprava rozpočtu obce Obyce
8. Rozpočet obce Obyce na roky 2014 - 2016
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Obyce na roky 2014 - 2016
10. Programový rozpočet obce Obyce
11. Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na mesiac január a február 2014
13. Príkaz starostu obce Obyce na vykonanie inventarizácie majetku obce
14. Návrh na vyradenie DDHM
15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok
2014
16. Dodatok č. 7 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 4/2009 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Obyce
17. Dodatok č. 1 k Výpožičnému poriadku Obecnej knižnice v Obyciach č. 15/2008
18. Sadzobník poplatkov za úkony a služby poskytované obyvateľstvu
19. Určenie termínu voľby hlavného kontrolóra obce Obyce a určenie náležitosti prihlášky
kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra
20. Určenie ďalších podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce,
určenie dĺžky pracovného času
21. Rôzne
22. Diskusia
23. Návrh na uznesenie
24. Záver
Hlasovanie poslancov za program zasadnutia : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
1.

Otvorenie zasadnutia

21. riadne zasadnutie OZ v Obyciach 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 RNDr. Máriu Hreškovú a Štefana Turzu.
3.

Voľba návrhovej komisie

Do komisie, ktorá vypracuje návrh na uznesenie navrhol starosta obce poslancov Ing. Cyrila
Dlhého, Ing. Ivana Rubaninského a Helenu Filipčíkovú.
Hlasovanie poslancov : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
4.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

Starosta obce skonštatoval, že všetky úlohy vyplývajúce z uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí OZ sú splnené alebo sa priebežne plnia.
A. Na základe uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecný úrad predložil do rokovania správu
o neplatičoch nájomného a výške dlhu nájomníkov (príloha č. 1 zápisnice). Poslanci OZ zobrali túto
správu na vedomie.
5.

Prerokovanie žiadostí a sťažností občanov

A. Žiadosť Spolku príležitostných turistov Obyce o odpustenie nájomného za chatu v Jaďovej za rok
2013 (príloha č. 2 zápisnice)
Poslanci OZ navrhli pozvať na najbližšie zasadnutie OZ predsedu spolku Erika Gajdoša, aby
vydokladoval príjmy a výdavky spolku a podľa toho by poslanci rozhodli. Žiadosť zobrali poslanci
OZ na vedomie.
B. Žiadosti o opakované žiadosti o uzatvorenie nájomnej zmluvy :
- Martin Valkovič, Zuzana Valkovičová, bytový dom I., byt č. 8 (príloha č. 3 zápisnice)
- Ing. Július Baťo, Mgr. Eva Baťová, bytový dom I., byt č. 10 (príloha č. 4 zápisnice)
- Imrich Šabo, Renáta Šabová, bytový dom I., byt č. 5 (príloha č. 5 zápisnice).
Poslanci OZ prehodnotili plnenie platných nájomných zmlúv, ďalej príjem domácností za rok 2012
(príloha č. 6 zápisnice).
Návrh na hlasovanie :
- Martin Valkovič, Zuzana Valkovičová, byt č. 8 – príjem domácnosti za rok 2012 presahuje 3,5násobok životného minima, preto nájomná zmluva na 1 rok
- Ing. Július Baťo, Mgr. Eva Baťová, byt č. 10 – príjem domácnosti za rok 2012 presahuje 3,5násobok životného minima, preto nájomná zmluva na 1 rok
- Imrich Šabo, Renáta Šabová, byt č. 5 – nájomná zmluva na 3 roky
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
C. Sťažnosť Heleny Juríkovej, Cintorínska 235, Obyce a Anny Révayovej, Cintorínska 234, Obyce
na škody, ktoré im spôsobuje strom - orech zasadený na susednom pozemku (príloha č. 7 zápisnice).
Starosta obce prisľúbil, že sa osobne stretne s vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza
predmetný strom a dohodne sa s ním.
Poslanci OZ zobrali sťažnosť na vedomie.

D. Žiadosť Pavla Psotu a Oľgy Psotovej, Cintorínska 237, Obyce (príloha č. 8 zápisnice) o
posúdenie veci nezákonného zásahu do ich majetku. Jedná sa o odvodňovací systém, ktorý si
vybudovali vlastníci susednej nehnuteľnosti.
Starosta obce skonštatoval, že predmetná žiadosť sa bude musieť riešiť vzájomným stretnutím
oboch strán, prípadne tvaromiestnou ohliadkou.
Poslanci OZ zobrali žiadosť na vedomie.
E. Pri tejto príležitosti poslankyňa OZ - predsedkyňa komisie životného prostredia Helena
Filipčíková informovala poslancov OZ, že stále nebol vyriešený susedský spor medzi Katarínou
Drienovskou a Milanom Baumajsterom z ulice Hlbokej.
Starosta obce skonštatoval, že osobne navštívil p. Drienovskú, navrhol spoločné stretnutie oboch
susedov, avšak oni sa nechcú dohodnúť.
H. Filipčíková navrhla, aby sa obaja stretli na neutrálnej pôde napr. na obecnom úrade, prípadne aj s
komisiou pre životné prostredie.
Poslanci OZ zobrali príspevok na vedomie.
6.

Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 30. 09. 2013

Materiál k tomuto bodu rokovania – Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných
pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 30. 09. 2013 (príloha č. 9 zápisnice) dostali poslanci
OZ v dostatočnom časovom predstihu na preštudovanie. Prehľad čerpania rozpočtu stručne
zosumarizovala účtovníčka obce K. Šlosiarová. Poslanci OZ zobrali čerpanie rozpočtu na vedomie
bez pripomienok.
7.

Úprava rozpočtu obce Obyce

Účtovníčka obce K. Šlosiarová informovala poslancov OZ, že obec má povinnosť
oboznámiť poslancov OZ s rozpočtovými opatreniami, ktoré schvaľuje starosta obce.
K 30. 9. 2013 boli schválené dve rozpočtové opatrenia. Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 (príloha č.
10 zápisnice), ktorým starosta obce schválil zmenu rozpočtu obce, ktorá sa týkala finančných
prostriedkov, ktoré obec dostáva zo štátneho rozpočtu. Rozpočtové opatrenie č. 4/2013 (príloha č.
11 zápisnice), ktorá sa týkala zmeny rozpočtu obce z dôvodu poskytnutia finančnej dotácie od
spoločnosti Lesy SR š. p. na opravu miestnych komunikácií.
Poslanci OZ zobrali obidve rozpočtové opatrenia na vedomie.
Materiál k tomuto bodu rokovania – Úprava rozpočtu obce Obyce (príloha č. 12 zápisnice) dostali
poslanci OZ v dostatočnom časovom predstihu na preštudovanie. Návrh úpravy rozpočtu obce k 31.
12. 2013 stručne zosumarizovala účtovníčka obce K. Šlosiarová.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
8.

Rozpočet obce Obyce na roky 2014 - 2016

Návrh rozpočtu obce (príloha č. 13 zápisnice) bol pripravený spoločne s finančnou
komisiou. Materiál obdržali poslanci OZ na preštudovanie v dostatočnom časovom predstihu. Návrh
rozpočtu obce Obyce na roky 2014 - 2016 zosumarizovala účtovníčka obce K. Šlosiarová.
Pred hlasovaním poslancov rokovanie pokračovalo bodom č. 9.

9.

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Obyce na roky
2014 - 2016

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Obyce na roky 2014 - 2016 (príloha
č. 14 zápisnice) prečítala účtovníčka obce K. Šlosiarová. Hlavná kontrolórka odporučila obecnému
zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2014 schváliť.
Poslanci OZ zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.
Po vypočutí stanoviska k návrhu rozpočtu sa uskutočnilo hlasovanie poslancov OZ za návrh
rozpočtu obce na rok 2014 : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
Návrh rozpočtu obce na roky 2015 a 2016 zobrali poslanci OZ na vedomie.
10.

Programový rozpočet obce

Účtovníčka obce K. Šlosiarová informovala poslancov OZ, že bola schválená novela zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorou sa okrem iného schválila možnosť pre obce
do 2000 obyvateľov rozhodnúť poslancom obecného zastupiteľstva o zostavovaní a predkladaní
rozpočtu obce bez programovej štruktúry (príloha č. 15 zápisnice).
Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby schválili pre našu obec zostavovanie a predkladanie
rozpočtu obce bez programovej štruktúry.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
11.

Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly

Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly prečítala účtovníčka
obce K. Šlosiarová (príloha č. 16 zápisnice).
Poslanci OZ zobrali záznam hlavnej kontrolórky na vedomie.
12.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na január a február 2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti na január – február 2014 prečítala účtovníčka obce K.
Šlosiarová (príloha č. 17 zápisnice).
Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ predložený návrh schválili.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
13.

Príkaz starostu obce Obyce na vykonanie inventarizácie majetku obce

Príkaz starostu obce Obyce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov prečítala účtovníčka obce K. Šlosiarová (príloha č. 18 zápisnice).
Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ predložený návrh schválili.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.

14.

Návrh na vyradenie DDHM

Návrh na vyradenie DDHM predložila do rokovania účtovníčka obce K. Šlosiarová (príloha
č. 19 zápisnice).
Jednalo sa o vyradenie majetku z ambulancie detského lekára a všeobecného lekára, ktorý mal
zostatkovú hodnotu 0,00 eur. Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ predložený návrh schválili.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
15.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok
2014

Materiál k tomuto bodu rokovania – Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2014 (príloha
č. 20 zápisnice) dostali poslanci OZ v dostatočnom časovom predstihu na preštudovanie a
pripomienkovanie. Zmeny v návrhu VZN stručne zosumarizovala pracovníčka obce V. Šabová.
Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ predložený návrh schválili.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
16.

Dodatok č. 7 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 4/2009 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy
a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Obyce

Materiál k tomuto bodu rokovania – návrh Dodatku č. 7 ku Všeobecne záväznému
nariadeniu obce č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Obyce (príloha č. 21 zápisnice) dostali poslanci OZ v dostatočnom časovom
predstihu na preštudovanie a pripomienkovanie. Zmeny v návrhu dodatku ku VZN stručne
zosumarizovala pracovníčka obce V. Šabová.
Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ predložený návrh schválili.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
17.

Dodatok č. 1 k Výpožičnému poriadku Obecnej knižnice v Obyciach č. 15/2008

Materiál k tomuto bodu rokovania – návrh Dodatku č. 1 k Výpožičnému poriadku Obecnej
knižnice v Obyciach č. 15/2008 (príloha č. 22 zápisnice) dostali poslanci OZ v dostatočnom
časovom predstihu na preštudovanie a pripomienkovanie. Zmeny v návrhu dodatku k výpožičnému
poriadku stručne zosumarizovala pracovníčka obce V. Šabová.
Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ predložený návrh schválili.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
18.

Sadzobník poplatkov za úkony a služby poskytované obyvateľstvu

Materiál k tomuto bodu rokovania – návrh Sadzobníka poplatkov za úkony a služby
poskytované obyvateľstvu (príloha č. 23 zápisnice) dostali poslanci OZ v dostatočnom časovom

predstihu na preštudovanie a pripomienkovanie. Návrh sadzobníka stručne zosumarizovala
pracovníčka obce V. Šabová.
Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ predložený návrh schválili.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
19.

Určenie termínu voľby hlavného kontrolóra obce Obyce a určenie náležitostí prihlášky
kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra

Poslanci OZ mali k rokovaniu tohto bodu zaslaný materiál, obsahujúci návrh na uznesenie
k vyhláseniu volieb a spôsobu vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Obyce (príloha č. 24
zápisnice).
Poslanci OZ schválili kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce
Obyce : minimálne úplné stredné vzdelanie.
Ďalšie podmienky :
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
- výhodou manažérske zručnosti
- dynamická a silná osobnosť
- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
- reprezentatívne vystupovanie
- práca s počítačom na užívateľskej úrovní (Microsoft Word, Excel)
- flexibilnosť
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť
Hlasovanie poslancov : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
Poslanci určili termín konania voľby hlavného kontrolóra na deň 07. 02. 2014 o 18,00 hod.
Hlasovanie poslancov : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
Poslanci určili náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra :
a) osobné údaje - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje
(e-mail, telefón),
b) štrukturovaný profesijný životopis,
c) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
e) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
f) čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, sociálnej
poisťovni, Obci Obyce a daňovému úradu,
g) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom
vykonania voľby hlavného kontrolóra obce na riadnom rokovaní Obecného
zastupiteľstva v Obyciach.
Hlasovanie poslancov : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
Poslanci OZ určili termín zaslania písomných prihlášok na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
Obce Obyce : do 24. januára 2014 do 14,00 hod.
a termín otvárania obálok prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra : 31. január 2014
o 18,00 hod.

Hlasovanie poslancov : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
20.

Určenie ďalších podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce,
určenie dĺžky pracovného času

Ďalej poslanci OZ ustanovili spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Obyce :
1. voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Obyciach
2. pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh
voľby, zisťuje výsledky voľby, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby
3. na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom
pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie
4. hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú
kandidáti uvedení podľa abecedy (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla,
priezviska a mena a akademického titulu. Hlasovací lístok bude opatrený pečiatkou obce
Obyce
5. na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej
schránky
6. platný hlasovací lístok je ten, ktorý je
a) na predpísanom tlačive
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta
7. poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané
mená sa neprihliada
8. na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Obyce (t. j. minimálne 5 hlasov). Ďalej sa voľba
hlavného kontrolóra riadi podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990.
9. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje :
- počet prítomným poslancov
- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov
- počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov
- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
- výsledok voľby
- prípadné II. kolo voľby
- meno zvoleného hlavného kontrolóra.
Hlasovanie poslancov : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
Poslanci OZ určili :
- pracovný úväzok hlavného kontrolóra : 0,05%
- pracovný čas hlavného kontrolóra : 2 hodiny týždenne
- miesto výkonu práce : Obec Obyce – Obecný úrad v Obyciach
- začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra : 1. marec 2014
Hlasovanie poslancov : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
Poslanci OZ súhlasia s podnikaním hlavného kontrolóra Obce Obyce alebo vykonávaním inej
zárobkovej činnosti a s členstvom v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Hlasovanie poslancov : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
Poslanci OZ navrhli voľbu hlavného kontrolóra vyhlásiť miestnym rozhlasom, na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce Obyce.
21.

Rôzne

A. Starosta obce v krátkosti informoval poslancov o pripravovaných akciách a skutočnostiach
nasledovne :
- pripravuje sa slávnostné ukončenie kalendárneho roku 2013 s ohňostrojom, hudbou a vareným
vínom v centre obce
- ústredné kúrenie na obecnom úrade je v havarijnom stave, začala sa strácať voda zo systému, bude
potrebná oprava
- na 18. 1. 2014 je pripravovaný 1. ročník obecného plesu, starosta pri tejto príležitosti pozval
všetkých poslancov na túto akciu
- pripravuje sa sťahovanie obecného úradu do kultúrneho domu v Obyciach
- výstavba novej predajne COOP Jednota je naplánovaná na september 2014. V čase výstavby by
bola predajňa v hlavnej sále kultúrneho domu, čo by bolo asi 3 mesiace
- Obec Jedľové Kostoľany potvrdila, že racionalizačnými opatreniami im bolo navrhnuté, aby zrušili
ročníky 5 až 9 v základnej škole. Starosta obce uistil poslncov, že sa bude snažiť získať čo najviac
žiakov
- pripravuje sa vydanie nového čísla Obyckého občasníka
- spoločnosť IMA INVEST, s.r.o. Zlaté Moravce a spoločnosť Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s.
Zlaté Moravce majú doposiaľ zaplatené iba čiastočne dane z nehnuteľností za rok 2013
B. Poslanec Ing. Ivan Rubaninský chcel vedieť, ako sa riešia neplatiči za prenajaté byty.
Starosta obce informoval, že Marián Šabo sa snaží, aj pred pár dňami priniesli 400,00 eur. Štefan
Petrovič má ešte nejaké financie zo zábezpeky, ak si minie zábezpeku a dlh nevyrovná bude musieť
byt opustiť.
22.

Diskusia

A. Poslanec Ing. Radovan Bakaľár chcel vedieť, prečo sú v sadzobníku poplatkov za úkony a služby
poskytované obyvateľstvu dve sadzby.
Starosta obce vysvetlil, že sadzby sú nižšie pre našich občanov a vyššie pre občanov iných obcí.
B. Poslanec Peter Šlosiar chcel vedieť, či sa bude opravovať Hlavná ulica.
Starosta obce informoval, že podmienky správy ciest je, aby bola ukončená výstavba kanalizácie
v obci.
C. Poslanec Ing. Ivan Rubaninský chcel vedieť ako pokračuje výmena svietidiel verejného
osvetlenia.
Starosta obce informoval, že práve prebieha verejná súťaž na výber dodávateľa.

23.

Návrh na uznesenie

Člen návrhovej komisie Ing. Cyril Dlhý prečítal návrh na uznesenie z 21. riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach konaného dňa 16. decembra 2013 v Obyciach
(príloha č. 25 zápisnice).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 21/2013 zobrali poslanci OZ na vedomie bez
výhrad.
24.

Záver

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní OZ a 21. riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obyciach ukončil.

V Obyciach, 16. decembra 2013

Overovatelia zápisnice :
RNDr. Mária Hrešková ......................................................
Štefan Turza ........................................................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

Zapísala : Vlasta Šabová

Uznesenie
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 16. decembra 2013 v Obyciach

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom 21. riadnom zasadnutí :
- prerokovalo:
1.
2.
3.
4.

Program zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľbu návrhovej komisie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ :
- správu pre OZ o výške dlhu na nájomnom
5. Prerokovanie žiadostí občanov :
- Spolok príležitostných turistov Obyce o odpustenie nájomného za chatu
- opakované žiadosti o uzatvorenie nájomnej zmluvy :
- Martin Valkovič, Zuzana Valkovičová, bytový dom I., byt č. 8
- Ing. Július Baťo, Mgr. Eva Baťová, bytový dom I., byt č. 10
- Imrich Šabo, Renáta Šabová, bytový dom I., byt č. 5
6. Prerokovanie sťažností občanov :
- Helena Juríková, Obyce č. 235 a Anna Révayová, Obyce č. 234 na škody spôsobené
stromom rastúcim na pozemku Obyce č. 231
- Pavol Psota, Oľga Psotová, Obyce č. 237 na odvodňovací systém vybudovaný
neoprávnene na pozemku vo vlastníctve sťažovateľov
- Katarína Drienovská, Obyce č. 400 na odvádzanie prebytočnej vody rodiny Milana
Baumajstera, Obyce č. 403 do odkvapového žľabu p. Drienovskej
7. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 30. 09. 2013
8. Úpravu rozpočtu obce Obyce
9. Návrh rozpočtu obce Obyce na roky 2014 - 2016
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Obyce na roky 2014 - 2016
11. Programový rozpočet obce Obyce
12. Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti na mesiac január a február 2014
14. Príkaz starostu obce Obyce na vykonanie inventarizácie majetku obce
15. Návrh na vyradenie DDHM
16. Dôvodovú správu a návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce č. 1/2013 o dani
z nehnuteľností na kalendárny rok 2014
17. Dôvodovú správu a návrh Dodatku č. 7 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 4/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Obyce
18. Dôvodovú správu a návrh Dodatku č. 1 k Výpožičnému poriadku Obecnej knižnice
v Obyciach č. 15/2008
19. Dôvodovú správu a návrh Sadzobníka poplatkov za úkony a služby poskytované
obyvateľstvu
20. Určenie termínu voľby hlavného kontrolóra obce Obyce a určenie náležitosti prihlášky
kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra

21. Určenie ďalších podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce, určenie
dĺžky pracovného času
22. Informácie starostu obce o :
- oslavách príchodu nového roku v obci
- havarijnom stave ústredného kúrenia na obecnom úrade
- pripravovanom premiestnení kancelárií obecného úradu do kultúrneho domu
v Obyciach
- pripravovanom obecnom plese v januári 2014
- postupe na prípravách výstavby novej predajne COOP Jednota s. d. v Obyciach
(september 2014)
- Základnej škole v Jedľových Kostoľanoch
- vydaní ďalšieho čísla Obyckého Občasníka
- neplatičoch dane z nehnuteľností – IMA INVEST, s. r. o., Zlaté Moravce
a Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce
23. Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 21/2013
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach:
A. berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ :
- správu pre OZ o výške dlhu na nájomnom
2. Žiadosti občanov :
- Spolok príležitostných turistov Obyce o odpustenie nájomného za chatu
3. Sťažnosti občanov :
- Helena Juríková, Obyce č. 235 a Anna Révayová, Obyce č. 234 na škody spôsobené
stromom rastúcim na pozemku Obyce č. 231
- Pavol Psota, Oľga Psotová, Obyce č. 237 na odvodňovací systém vybudovaný
neoprávnene na pozemku vo vlastníctve sťažovateľov
- Katarína Drienovská, Obyce č. 400 na odvádzanie prebytočnej vody rodiny Milana
Baumajstera, Obyce č. 403 do odkvapového žľabu p. Drienovskej
4. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 30. 09. 2013
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2013
6. Rozpočtové opatrenie č. 4/2013
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Obyce na roky 2014 – 2016
8. Rozpočet obce Obyce na roky 2015 a 2016
9. Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
10. Informácie starostu obce o :
- oslavách príchodu nového roku v obci
- havarijnom stave ústredného kúrenia na obecnom úrade
- pripravovanom premiestnení kancelárií obecného úradu do kultúrneho domu
v Obyciach
- pripravovanom obecnom plese v januári 2014
- postupe na prípravách výstavby novej predajne COOP Jednota s. d. v Obyciach
(september 2014)
- Základnej škole v Jedľových Kostoľanoch
- vydaní ďalšieho čísla Obyckého Občasníka
- neplatičoch dane z nehnuteľností – IMA INVEST, s. r. o., Zlaté Moravce
a Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce
11. Návrh na uznesenie
B. určuje:
1. Zapisovateľa zápisnice: Vlasta Šabová
2. Overovateľov zápisnice: RNDr. Mária Hrešková, Štefan Turza
C. volí:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Cyril Dlhý, Helena Filipčíková, Ing. Ivan Rubaninský

D. schvaľuje
1. Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
2. Žiadosti občanov :
- opakované žiadosti o uzatvorenie nájomnej zmluvy :
- Martin Valkovič, Zuzana Valkovičová, bytový dom I., byt č. 8 na dobu 1 roka
- Ing. Július Baťo, Mgr. Eva Baťová, bytový dom I., byt č. 10 na dobu 1 roka
- Imrich Šabo, Renáta Šabová, bytový dom I., byt č. 5 na dobu 3 rokov
3. Úpravu rozpočtu obce Obyce k 31. 12. 2013
4. Rozpočet obce Obyce na rok 2014
5. Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Obyce bez programovej štruktúry
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na mesiac január a február 2014
7. Príkaz starostu obce Obyce na vykonanie inventarizácie majetku obce
8. Vyradenie DDHM nasledovne :
Ambulancia detského lekára :
Názov:
Rok
Inv. ks Nadobúdacia cena:
Zostatková cena:
nadob. číslo
Skriňa 2-dverová
1996
5
1
50,45 €
0
Ambulancia všeobecného lekára :
Názov:
Rok
Inv. ks Nadobúdacia cena:
Zostatková cena:
nadob. číslo
Skriňa registračná
1996
8,9
2 81,66 € /1 kus 40,83 € 0
Skriňa 2-dverová
1996
11
1 38,17 €
0
Sekretár zo sklom
1996
15
1 41,82 €
0
9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce č. 1/2013 z 16. decembra 2013 o dani z nehnuteľností na
kalendárny rok 2014
10. Dodatok č. 7 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 4/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Obyce
11. Dodatok č. 1 k Výpožičnému poriadku Obecnej knižnice v Obyciach č. 15/2008
12. Sadzobník poplatkov za úkony a služby poskytované obyvateľstvu
13. Kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce Obyce : minimálne
úplné stredné vzdelanie
- ďalšie podmienky :
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
- výhodou manažérske zručnosti
- dynamická a silná osobnosť
- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
- reprezentatívne vystupovanie
- práca s počítačom na užívateľskej úrovní (Microsoft Word, Excel)
- flexibilnosť
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť

E. vyhlasuje :
1. V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
termín konania voľby hlavného kontrolóra Obce Obyce na deň 7. február 2014 o 18,00 hod. na
zasadnutí OZ
F. určuje :
1. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra : 0,05%
2. Pracovný čas hlavného kontrolóra : 2 hodiny týždenne
3. Miesto výkonu práce : Obec Obyce – Obecný úrad v Obyciach
4. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra : 1. marec 2014
5. Náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra :
a) osobné údaje - meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko,
kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) štrukturovaný profesijný životopis,
c) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
e) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
f) čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni,
Obci Obyce a daňovému úradu,
g) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby
hlavného kontrolóra obce na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Obyciach.
6. Termín zaslania písomných prihlášok na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce Obyce :
24. január 2014 do 14,00 hod.
7. Termín otvárania obálok prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra : 31. január 2014
o 18,00 hod.
G. ustanovuje :
1. Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Obyce :
1. voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Obyciach
2. pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh
voľby, zisťuje výsledky voľby, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby
3. na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom
pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie
4. hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú
kandidáti uvedení podľa abecedy (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla,
priezviska a mena a akademického titulu. Hlasovací lístok bude opatrený pečiatkou obce
Obyce
5. na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej
schránky
6. platný hlasovací lístok je ten, ktorý je
a) na predpísanom tlačive
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta

7. poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané
mená sa neprihliada
8. na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Obyce (t. j. minimálne 5 hlasov). Ďalej sa voľba
hlavného kontrolóra riadi podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 (Na zvolenie hlavného
kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z
kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú
všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole
volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.)
9. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje :
- počet prítomným poslancov
- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov
- počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov
- počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov
- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
- výsledok voľby
- prípadné II. kolo voľby
- meno zvoleného hlavného kontrolóra.
H. súhlasí :
1. S podnikaním hlavného kontrolóra Obce Obyce alebo vykonávaním inej zárobkovej činnosti
a s členstvom v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

