Zápisnica
z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 7. februára 2014 v Obyciach
Prítomní: poslanci Obecného zastupiteľstva v Obyciach podľa prezenčnej listiny. Ospravedlnil sa
poslanec Ing. Radovan Bakaľár.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Voľba volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Obyce
5. Voľba hlavného kontrolóra Obce Obyce
6. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
7. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 31. 12. 2013
8. Úprava rozpočtu obce Obyce k 31. 12. 2013
9. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2013
10. Súhrnná správa o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31. 12. 2013
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
Hlasovanie poslancov za program zasadnutia : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
1. Otvorenie zasadnutia
22. 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 Helenu Filipčíkovú a Františka Melenca.
3. Voľba návrhovej komisie
Do komisie, ktorá vypracuje návrh na uznesenie navrhol starosta obce poslancov Ing. Cyrila
Dlhého, PhDr. Boženu Dodokovú a Petra Šlosiara.
Hlasovanie poslancov : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.

4. Voľba volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Obyce
Do volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Obyce navrhol starosta obce
poslancov RNDr. Máriu Hreškovú, Ing. Ivana Rubaninského a Štefana Turzu.
Hlasovanie poslancov : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
5. Voľba hlavného kontrolóra Obce Obyce
Starosta obce skonštatoval, že na 21. riadnom zasadnutí OZ poslanci uznesením určili termín
otvárania obálok s prihláškami uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra obce na deň 31. 01.
2014. Na tomto zasadnutí boli určené aj náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného
kontrolóra obce. Obecný úrad v Obyciach do termínu 24. 1. 2014 do 14,00 hod. obdržal iba jednu
prihlášku, a to od PaedDr. Ing. Beáty Čepcovej, bytom Tesárske Mlyňany, preto otváranie obálok
bolo presunuté na dnešné rokovanie.
Obálka s prihláškou bola otvorená pred poslancami OZ, obsahovala :
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.
Poslanci OZ skonštatovali, že všetky náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra
obce určené OZ dňa 16. 12. 2013 sú splnené. Prihlášku PaedDr. Ing. Beáty Čepcovej zobrali na
vedomie bez pripomienok.
Potom nasledovala samotná voľba hlavného kontrolóra.
Starosta obce určil za zapisovateľku volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Obyce
pracovníčku Ocú Vlastu Šabovú. Ďalej pripomenul, že poslanci OZ na svojom 21. zasadnutí
vyhlásili voľbu hlavného kontrolóra obce a určili všetky náležitosti týkajúce sa novej voľby
hlavného kontrolóra obce a taktiež spôsobu hlasovania.
Poslanci OZ potom previedli akt voľby hlavného kontrolóra obce tajným hlasovaním. Po jeho
ukončení predseda volebnej komisie RNDr. Mária Hrešková prečítala zápisnicu volebnej komisie
o priebehu a výsledku hlasovania v Obci Obyce vo voľbe hlavného kontrolóra Obyce (príloha č. 1
zápisnice).
RNDr. Mária Hrešková skonštatovala, že PaedDr. Ing. Beáta Čepcová bola zvolená do funkcie
hlavného kontrolóra Obyce nadpolovičnou väčšinou platných hlasov všetkých poslancov OZ.
Starosta obce skonštatoval, že novozvolená kontrolórka bude informovaná o výsledku voľby a bude
s ňou uzavretá pracovná zmluva.

Ďalej starosta navrhol poslancom OZ, aby bola končiacej hlavnej kontrolórke obce vyplatená
odmena za skutočne vzorné plnenie si povinností hlavného kontrolóra za obdobie rokov 2008 2014. Navrhol odmenu vo výške 250,00 eur.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
6. 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. 2 zápisnice). Poslanci OZ zobrali túto
správu na vedomie.
B. Žiadosť Spolku príležitostných turistov Obyce o odpustenie nájomného za chatu (príloha č. 3
zápisnice). Na predchádzajúcom zasadnutí OZ sa poslanci dohodli, že na zasadnutie OZ bude
prizvaný predseda spolku Erik Gajdoš.
E. Gajdoš požiadal osobne poslancov OZ o odpustenie nájomného za rok 2013 za chatu v Jaďovej,
ktorú má spolok turistov v prenájme. Tieto financie by boli investované do rekonštrukcie chaty. Pri
tejto príležitosti pozval poslancov na návštevu, aby posúdili zmeny, ktoré sa v chate vykonali.
Poslankyňa H. Filipčíková skonštatovala, že poznala stav chaty pri kúpe, ktorý bol biedny.
Pochválila spolok turistov za to, že sa starajú nielen o chatu ale aj o celé okolie.
E. Gajdoš skonštatoval, že by nebol problém nájomné zaplatiť, ale chata by si musela vyrobiť tieto
peniaze za prenájom. Radšej by tieto peniaze investovali do rekonštrukcie chaty. Priniesol
k nahliadnutiu aj účtovníctvo spolku.
Poslankyňa H. Filipčíková chcela vedieť či chcú aj ďalej investovať do rekonštrukcie chaty.
E. Gajdoš potvrdil, že áno, tento rok do strechy a fasády chaty. Tento rok pripravujú akcie – súťaž
vo varení halušiek a akciu pre deti v spolupráci so skautami.
Starosta obce navrhol, aby sa Spolku turistov Obyce nájomné za chatu v Jaďovej za rok 2013
odpustil.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
7. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 31. 12. 2013
Materiál k tomuto bodu rokovania – Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných
pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 31. 12. 2013 (príloha č. 4 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.
8. Úprava rozpočtu obce Obyce k 31. 12. 2013
Účtovníčka obce K. Šlosiarová oboznámila poslancov OZ s rozpočtovými opatreniami, ktoré
schválil starosta obce.
K 31. 12. 2013 boli schválené dve rozpočtové opatrenia. Rozpočtovým opatrením č. 5/2013 (príloha
č. 5 zápisnice) starosta obce schválil zmenu rozpočtu obce, ktorá sa týkala bežných výdavkov

materskej školy a školskej jedálne. Rozpočtové opatrenie č. 6/2013 (príloha č. 6 zápisnice), ktorým
starosta obce schválil zmenu rozpočtu obce, ktorá sa týkala finančných prostriedkov, ktoré obec
dostáva zo štátneho rozpočtu.
Poslanci OZ zobrali obidve rozpočtové opatrenia na vedomie bez pripomienok.
9. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2013
Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za II. polrok 2013 (príloha č. 7 zápisnice)
prečítala účtovníčka obce K. Šlosiarová.
Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky na vedomie bez pripomienok.
10. Súhrnná správa o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31. 12. 2013
Predseda ústrednej inventarizačnej komisie Štefan Turza prečítal poslancom OZ Súhrnnú správu
OZ v Obyciach o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31. 12. 2013 (príloha č. 8 zápisnice).
Poslanci OZ zobrali správu o výsledku inventarizácie na vedomie bez pripomienok.
11. Rôzne
A. Rokovania OZ sa zúčastnili aj členovia obecnej posilňovne Ľuboš Baťo a Marek Valent, ktorí
požiadali poslancov OZ o finančný príspevok na zakúpenie posilňovacej veže (príloha č. 9
zápisnice).
Ľuboš Baťo informoval poslancov, že financie získavajú jedine z členského, tieto využívajú iba na
bežné opravy.
Poslanec Š. Turza chcel vedieť ako funguje systém návštev posilňovne.
Marek Valent vysvetlil, že kľúče sú uložené vždy na jednom mieste (v bare), odtiaľ si ho môžu
členovia posilňovne zobrať. Členovia posilňovne sú občania obce starší ako 16 rokov, cudzí občania
sú zastúpení iba jedným členom, ktorý dostal výnimku, ostatní členovia sú obyčania. Členkami sú aj
ženy vo veku 17 – 18 rokov.
Starosta obce navrhol schváliť obecnej posilňovni finančný príspevok vo výške 1000,00 eur.
B. Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle uznesenia OZ bola Základnej škole v Obyciach
zaslaná splátka na školský rok 2013-2014 vo výške 500,00 eur.
C. Starosta obce ďalej informoval poslancov, že sa pripravuje na 1. marca obecná zabíjačka.
Popoludní bude kultúrny fašiangový program, kde vystúpia deti z MŠ, ZŠ a naše folklórne súbory.
Maškarný ples večer nebude.
Poslanec Š. Turza navrhol systém ako v Zlatých Moravciach, výrobky sú vyrobené už predtým
a ľudia si ich môžu hneď aj zakúpiť.
Starosta obce skonštatoval, že u nás si ľudia môžu pozrieť aj proces samotnej výroby výrobkov.
D. Poslankyňa RNDr. Mária Hrešková chcela vedieť, či sa kamerový systém v obci riadi podľa
nejakej smernice.
Starosta obce informoval, že kamerový systém je inštalovaný presne podľa zákona, nesmie
zasahovať do súkromia fyzických osôb. Starosta a Ing. Ivana Mičudová boli poučení spoločnosťou,
ktorá kamery inštalovala o používaní systému.

Poslanec Š. Turza chcel vedieť aký je postup, ak má niekto problém a chcel by použiť záznam
z kamery.
Starosta obce vysvetlil, že musí požiadať starostu alebo Ing. I. Mičudovú, aby záznam prezreli. Ak
by mal dotyčnému tento záznam pomôcť, tak musí požiadať políciu, aby mu bol tento záznam
vydaný.
E. Poslankyňa RNDr. Mária Hrešková chcela vedieť, ako pokračuje výmena verejného osvetlenia
v obci.
Starosta obce informoval, že prebieha súťaž na výber dodávateľa.
12. Diskusia
Poslanci OZ diskutovali v rámci jednotlivých bodov rokovania, iné príspevky do diskusie
neboli.
13. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Cyril Dlhý prečítal návrh na uznesenie z 22. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Obyciach konaného dňa 7. februára 2014 v Obyciach (príloha č. 10
zápisnice).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 22/2014 zobrali poslanci OZ na vedomie bez
výhrad.
14. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní OZ a 22. riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obyciach ukončil.
V Obyciach, 7. februára 2014
Overovatelia zápisnice :
Helena Filipčíková .................................................................
Štefan Melenec ........................................................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

Zapísala : Vlasta Šabová

Uznesenie z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 7. februára 2014 v Obyciach
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom 22. riadnom zasadnutí
- prerokovalo :
1. Program zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľbu návrhovej komisie
4. Voľbu volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Obyce
5. Určenie zapisovateľa volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Obyce
6. Otváranie obálok uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra Obce Obyce
7. Voľbu hlavného kontrolóra Obce Obyce
8. Návrh na vyplatenie odmeny odchádzajúcej hlavnej kontrolórke obce Ing. Ľudmile Rumankovej
9. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ :
- správu pre OZ o výške dlhu na nájomnom
- žiadosť Spolku príležitostných turistov Obyce o odpustenie nájomného za chatu
10. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 31. 12. 2013
11. Úpravu rozpočtu obce Obyce k 31. 12. 2013
12. Správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2013
13. Súhrnnú správu o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31. 12. 2013
14. Žiadosť členov obecnej posilňovne o finančnú dotáciu
15. Informáciu starostu obce o vyplatení čiastky 500,00 eur Základnej škole v Obyciach
16. Informáciu starostu obce o pripravovanej obecnej zabíjačke dňa 1. 3. 2014
17. Informáciu starostu obce o kamerovom systéme v obci
18. Informáciu starostu obce o výmene verejného osvetlenia v obci
19. Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :

A. berie na vedomie :
1. Prihlášku PaedDr. Ing. Beáty Čepcovej, bytom Lipová č. 248, 951 76 Tesárske Mlyňany na
funkciu hlavného kontrolóra Obce Obyce
2. Zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania voľby hlavného kontrolóra Obce Obyce, predloženú
predsedom volebnej komisie pre voľby hlavného kontrolóra Obce Obyce
3. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ :
- správu pre OZ o výške dlhu na nájomnom
4. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 31. 12. 2013
5. Úpravu rozpočtu obce Obyce k 31. 12. 2013
6. Správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2013
7. Súhrnnú správu o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31. 12. 2013
8. Informáciu starostu obce o vyplatení čiastky 500,00 eur Základnej škole v Obyciach
9. Informáciu starostu obce o pripravovanej obecnej zabíjačke dňa 1. 3. 2014
10. Informáciu starostu obce o kamerovom systéme v obci
11. Informáciu starostu obce o výmene verejného osvetlenia v obci
12. Návrh na uznesenie
B. určuje :
1. Zapisovateľa zápisnice: Vlasta Šabová
2. Overovateľov zápisnice: Helena Filipčíková, František Melenec
3. Zapisovateľa volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Obyce : Vlasta Šabová
C. volí :
1. Návrhovú komisiu (návrh na uznesenie) v zložení: Ing. Cyril Dlhý, PhDr. Božena Dodoková,
Peter Šlosiar
2. Volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Obyce v zložení : RNDr. Mária Hrešková,
Ing. Ivan Rubaninský, Štefan Turza
3. Na základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra Obce Obyce PaedDr. Ing. Beátu Čepcovú , nar.
16. 04. 1958, trvalým bytom Lipová č. 248, 951 76 Tesárske Mlyňany do funkcie hlavného
kontrolóra obce Obyce s rozsahom týždenného úväzku 2 hod.
D. schvaľuje :
1. Odmenu odchádzajúcej hlavnej kontrolórke obce Ing. Ľudmile Rumankovej za funkčné obdobie
rokov 2008 – 2014 vo výške 250,00 eur

2. Žiadosť Spolku príležitostných turistov Obyce o odpustenie nájomného za chatu za rok 2013
3. Finančnú dotáciu na zakúpenie posilňovacej veže pre členov obecnej posilňovne vo výške
1000,00 eur

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

