Zápisnica
z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 7. mája 2014 v Obyciach
Prítomní: poslanci Obecného zastupiteľstva v Obyciach podľa prezenčnej listiny. Ospravedlnila sa
poslankyňa RNDr. Mária Hrešková.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5. Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv – Bytový dom II., Cintorínska č. 206, Obyce
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2014
7. Prehodnotenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra Obce Obyce
8. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 31. 03. 2014
9. Záverečný účet obce Obyce za rok 2013
10. Úprava rozpočtu obce Obyce
11. Individuálna výročná správa obce Obyce za rok 2013
12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
13. Vnútorný predpis o zásadách obce Obyce pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
14. Informácia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na
výstavbu kanalizácie v obci
15. Informácia o prípravách na výstavbu novej predajne COOP Jednota, s. d. v Obyciach
16. Plat starostu obce Obyce
17. Určenie úväzku starostu obce na nasledujúce funkčné obdobie
18. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
v roku 2014
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Návrh na uznesenie
22. Záver
Hlasovanie poslancov za program zasadnutia : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
1. Otvorenie zasadnutia
23. 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 PhDr. Boženu Dodokovú a Petra Šlosiara.

3. Voľba návrhovej komisie
Do komisie, ktorá vypracuje návrh na uznesenie navrhol starosta obce poslancov Ing. Radovana
Bakaľára, Ing. Cyrila Dlhého a Františka Melenca.
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. Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv – Bytový dom II., Cintorínska č. 206, Obyce
Starosta obce informoval poslancov, že nájomníci bytového domu II. boli povinní v zmysle
nájomnej zmluvy požiadať o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Všetci nájomníci
s výnimkou Marianny Dodokovej a Petra Čepčeka, byt č. 2, ktorí majú zmluvu do 15. 09. 2015,
požiadali o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy a doložili všetky požadované potvrdenia
(výzva príloha č. 2 zápisnice).
Návrh na hlasovanie :
- Anna Chrenová, byt č. 1 – nájomná zmluva na 3 roky
- Helena Žemberyová, Juraj Páleník, byt č. 3 – ak nebude vyplatený dlh do 30. 06. 2014 nájomná zmluva na 1 rok; ak bude uhradený dlh do 30. 06. 2014 – nájomná zmluva na 3
roky
- Marta Petrovičová, byt č. 4 – nájomná zmluva na 3 roky
- Juliána Klikáčová, Peter Klikáč, byt č. 5 – nájomná zmluva na 3 roky
- Katarína Petrovičová, Jozef Petrovič, byt č. 6 – nájomná zmluva na 3 roky
- Lenka Ivaničová, Peter Ivanič, byt č. 7 – nájomná zmluva na 3 roky
- Daniela Šabová, Marián Šabo, byt č. 8 – ak nebude vyplatený dlh do 30. 06. 2014 - nájomná
zmluva na 1 rok; ak bude uhradený dlh do 30. 06. 2014 – nájomná zmluva na 3 roky
- Mgr. Mária Rybanská, RNDr. Ľubomír Rybanský, PhD., byt č. 9 – nájomná zmluva na 3
roky
- Darina Drienovská, byt č. 10 – nájomná zmluva na 3 roky
- Ivana Ciroková, Lukáš Cirok, byt č. 11 - nájomná zmluva na 3 roky
- Ing. Peter Minár, byt č. 12 – príjem domácnosti za rok 2013 presahuje 3,5-násobok
životného minima, preto nájomná zmluva na 1 rok
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh mesačného nájomného pre bytový dom II. – 12
bytových jednotiek (príloha č. 3 zápisnice), v ktorom je hlavne zohľadnené vytváranie fondu
prevádzky, údržby a opráv.

Poslanci po vzájomnej dohode navrhli :
- výšku nájomného pre nájomné byty v bytovom dome II. – 12 bytových jednotiek vo výške: 2,33
eur/m². Hlasovanie poslancov za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
- výšku zálohového poplatku za spotrebu vody v bytovom dome II. – 12 bytových jednotiek vo
výške 3,50 eur/osoba. Hlasovanie poslancov za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
- výšku zálohového poplatku za spotrebu elektrickej energie za spoločné priestory v bytovom dome
II. – 12 bytových jednotiek vo výške 3,50 eur/osoba. Hlasovanie poslancov za 8 poslancov (všetci
prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2014 prečítala účtovníčka obce K. Šlosiarová (príloha č. 4
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.
7. Prehodnotenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra Obce Obyce
Starosta obce navrhol poslancom OZ vzhľadom na tú skutočnosť, že hlavná kontrolórka obce
vykonáva kontrolnú činnosť aj v Základnej škole v Obyciach, aby poslanci OZ zvýšili jej pracovný
úväzok zo súčasných dvoch hodín na tri hodiny týždenne. Trojhodinový pracovný úväzok má aj
v ostatných obciach, kde funkciu hlavného kontrolóra vykonáva. Rozdiel v plate by bol 33,88 eur
mesačne (príloha č. 5 zápisnice).
Starosta obce navrhol schváliť :
- pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce od. 01. 05. 2014 : 0,08,
- pracovný čas hlavného kontrolóra obce od 01. 05. 2014 : 3 hodiny týždenne.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
8. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 31. 03. 2014
Materiál k tomuto bodu rokovania – Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných
pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 31. 03. 2014 (príloha č. 6 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.
9. Záverečný účet obce Obyce za rok 2013
V rámci tohto bodu rokovania účtovníčka obce K. Šlosiarová prečítala poslancom OZ Stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Obyce za rok 2013 (príloha č. 7 zápisnice).
Poslanci OZ zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie bez pripomienok.
Materiál k tomuto bodu rokovania - Záverečný účet obce Obyce za rok 2013 (príloha č. 8 zápisnice)
dostali na preštudovanie v dostatočnom časom predstihu. Záverečný účet obce stručne
zosumarizovala účtovníčka obce K. Šlosiarová.

Starosta obce navrhol schváliť záverečný účet obce Obyce za rok 2013. Hlasovanie poslancov : za 8
poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
V rámci tohto bodu programu poslanci OZ prerokovali aj hodnotiacu správu programového
rozpočtu obce za rok 2013. Materiál k tomuto bodu rokovania – Hodnotiaca správa programového
rozpočtu obce Obyce za rok 2013 (príloha č. 9 zápisnice) dostali na preštudovanie v dostatočnom
časom predstihu. Hodnotiacu správu stručne zosumarizovala účtovníčka obce K. Šlosiarová.
Starosta obce navrhol schváliť hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2013. Hlasovanie
poslancov : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0
poslancov.
Ďalej poslanci OZ prerokovali tvorbu a čerpanie rezervného fondu v roku 2014 (príloha č. 10
zápisnice).
Tvorbu a čerpanie rezervného fondu stručne zosumarizovala účtovníčka obce K. Šlosiarová.
Skonštatovala, že rezervný fond sa tvorí z výsledku hospodárenia a môže sa použiť len na
financovanie kapitálových výdavkov. Len v prípade havarijnej situácie je možné prostriedky
rezervného fondu použiť aj na financovanie bežných výdavkov.
Návrh na tvorbu a čerpanie rezervného fondu :
- prídel do rezervného fondu v roku 2014 vo výške 6 336,68 eur,
- počiatočný stav rezervného fondu k 01. 01. 2014 vo výške 0,00 eur
- čerpanie rezervného fondu v roku 2014 vo výške 6 336,68 eur
Hlasovanie poslancov za návrh tvorby a čerpania rezervného fondu v roku 2014 : za 8 poslancov
(všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
10. 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 31. 03. 2014 boli schválené dve rozpočtové opatrenia. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 (príloha č.
11 zápisnice), ktorým starosta obce schválil zmenu rozpočtu obce, ktorá sa týkala finančných
prostriedkov, ktoré obec dostáva zo štátneho rozpočtu. Poslanci OZ zobrali rozpočtové opatrenie na
vedomie.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 (príloha č. 12 zápisnice), ktorá sa týkala nerozpočtovaných
finančných prostriedkov, rezervný fond na r. 2014.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
11. Individuálna výročná správa obce Obyce za rok 2013
Materiál k tomuto bodu rokovania – Individuálna výročná správa obce Obyce za rok 2013 (príloha
č. 13 zápisnice) dostali poslanci OZ v dostatočnom časovom predstihu na preštudovanie. Výročnú
správu stručne zosumarizovala účtovníčka obce K. Šlosiarová. Skonštatovala, že k tejto správe dáva
vyjadrenie nezávislý audítor.
Hlasovanie poslancov za výročnú správu obce Obyce za rok 2013 : za 8 poslancov (všetci prítomní
poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Materiál k tomuto bodu rokovania – Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp (príloha č. 14 zápisnice)

dostali poslanci OZ v dostatočnom časovom predstihu na preštudovanie a pripomienkovanie. Návrh
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.
13. Vnútorný predpis o zásadách obce Obyce pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
Materiál k tomuto bodu rokovania – Návrh Vnútorného predpisu o zásadách obce Obyce pre tvorbu
a použitie sociálneho fondu (príloha č. 15 zápisnice) dostali poslanci OZ v dostatočnom časovom
predstihu na preštudovanie a pripomienkovanie. Návrh vnútorného predpisu 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.
14. Informácia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na
výstavbu kanalizácie v obci
Starosta obce informoval poslancov OZ, že obci Obyce bola poskytnutá podpora formou dotácie pre
rok 2014 z Environmentálneho fondu na výstavbu kanalizácie v obci vo výške 90 000,00 eur
(príloha č. 16 zápisnice). Podmienkou je, aby obec musí dofinancovať výstavbu vo výške 5 %
nákladov, čo je 4 736,85 eur. Starosta skonštatoval, že obec dotáciu neodmietne. Vytvorila sa
pracovná komisia v zložení starosta obce, Ing. Cyril Dlhý a Štefan Turza. Dodávateľom stavby je
HYDRO Topoľčany, s.r.o., ale hľadajú sa aj iné formy riešenia výstavby. Rieši sa možnosť
výstavby prostredníctvom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra, ktorá by
vybudovala kanalizáciu po svojej „linke“, v priebehu cca 2-och rokov. Pripravuje sa – ak to bude
možné – aj zmena projektu, ktorý by riešil aj kanalizačné odbočenia.
Ing. R. Bakaľár chcel vedieť, aký dlhý úsek sa bude môcť za dotáciu vybudovať.
Starosta – úsek dlhý 150 – 300 m.
Š. Turza vysvetlil, že dĺžka úseku bude záležať od toho, ako bude „nacenený“. Projekt sa bude
musieť doplniť, ak to bude možné o domové kanalizačné odbočenia.
Ing. R. Bakaľár chcel vedieť, či budú odbočenia pretláčané alebo kopané.
Starosta – odbočenia budú musieť byť kopané, cesta sa bude musieť opraviť.
Š. Turza informoval, že oprava cesty bude finančne náročnejšia, ako samotná kanalizácia.
15. Informácia o prípravách na výstavbu novej predajne COOP Jednota, s. d. v Obyciach
Starosta obce informoval poslancov OZ, že spotrebné družstvo COOP Jednota Nitra, s. d. podala
v týchto dňoch žiadosť na obec o povolenie na odstránenie stavby. Jednota pripravila návrh na
umiestnenie novej predajne na mieste pôvodnej predajne (príloha č. 17 zápisnice). Ďalej bude
musieť Jednota požiadať o územné rozhodnutie a následne na to o stavebné povolenie. Nová
predajňa by mala byť hotová do konca roka 2014.
16. Plat starostu obce Obyce
Starosta obce informoval poslancov OZ, že novelou zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, podľa § 4

tohto zákona sa uložila povinnosť OZ raz ročne prerokovať plat starostu obce. Plat starostu obce sa
odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci rok.
Poslanci OZ navrhli, aby zostalo nezmenené navýšenie platu starostu obce schválené uznesením č.
2/2011 o 28 % (príloha č. 18 zápisnice).
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na základe § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších
predpisov schválilo zvýšenie platu starostu obce o 28 %, t. j. na sumu 2 088,96 eur (slovom dvetisíc
osemdesiatosem 96/100 eur).
17. Určenie úväzku starostu obce na nasledujúce funkčné obdobie
Starosta obce informoval poslancov OZ, že podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení pribudla poslancom OZ povinnosť najneskôr 90 dní pred komunálnymi
voľbami určiť rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie (príloha č. 19 zápisnice).
Navrhol vzhľadom na to, že v našej obci mal vždy starosta obce 100-percentný pracovný úväzok,
aby poslanci OZ určili, že pre volebné obdobie 2014 až 2018 bude starosta obce vykonávať funkciu
v celom rozsahu (na plný úväzok).
Hlasovanie poslancov : za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
18. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
v roku 2014
Starosta obce predložil na rokovanie OZ materiál k tomuto bodu rokovania (príloha č. 20 zápisnice).
Poslanci OZ prerokovali dôvodovú správu a navrhli v obci Obyce vytvoriť jeden volebný obvod pre
voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 a počet 9 poslancov vo volebnom obvode obce
Obyce pre voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2014.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
19. Rôzne
A. Žiadosť Občianskeho združenia Drieňovanka, Obyce o finančný príspevok (príloha č. 21
zápisnice).
Ing. R. Bakaľár chcel vedieť na čo to potrebujú.
Starosta obce vysvetlil (podľa vyjadrenia p. Minárovej), že na folklórnu činnosť, hlavne na
dopravu.
Ing. R. Bakaľár chcel vedieť, či to má obec rozpočtované.
K. Šlosiarová potvrdila že áno vo výške 2 000,00 eur.
Starosta obce navrhol, aby sa Občianskemu združeniu Drieňovanka Obyce príspevok vo výške
400,00 eur schválil a to formou refundácie výdavkov.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
B. Starosta obce informoval poslancov OZ o postupe prác pri výmene verejného osvetlenia v obci.
Zmluva s dodávateľom je už podpísaná, svietidlá sa vyrábajú, výmena svietidiel pravdepodobne v
mesiaci jún, trvať by to malo približne 2 týždne.

C. Starosta obce informoval poslancov OZ, že na 20. júla 2014 sa pripravuje ďalší ročník
Podinoveckých slávností. Začiatok slávností je stanovený na 15,00 hodinu, tanečnú zábavu bude
hrať skupina TROP. Program je pripravený tak, aby sa zachovali tradície formou slávností.
D. Starosta obce informoval poslancov OZ, že obec dostala ponuku na výmenu plynového kúrenia
za štiepkové. Možno pre základnú školu by to bolo výhodné.
Poslankyňa H. Filipčíková skonštatovala, že fara Čaradice už využíva takéto kúrenie.
Starosta obce upozornil na to, že treba rozmýšľať aj nad tým, že sa môže stať, že plyn nebude.
E. Starosta obce informoval poslancov OZ, že pravdepodobne bude výpadok daní zo štátneho
rozpočtu pre obec (podielové dane).
20. Diskusia
A. Poslanec Peter Šlosiar informoval poslancov a starostu obce, že poľovníci Poľovného združenia
uskutočnili brigádu na čistení rieky Žitavy. Chcel vedieť, či nie je možný postih občanov, ktorí
znečisťujú rieku.
Starosta obce skonštatoval, že musel by byť podnet na Okresný úrad Zlaté Moravce odbor životného
prostredia, ďalej by muselo byť vyvolané spoločné rokovanie spojené s ohliadkou. Pokiaľ by sa
nenašiel vinník, odpad by musela odstrániť obec na vlastné náklady.
B. Poslanec Štefan Turza upozornil na psíčkarov, ktorí venčia svojich psov a výkaly nechávajú na
verejných priestranstvách. Sú to pravdepodobne nájomcovia z bytoviek.
Starosta obce sľúbil, že upozorní občanov na ich povinnosti formou oznamu v miestnom rozhlase aj
vo vitrínach v obci.
21. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Cyril Dlhý prečítal návrh na uznesenie z 23. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Obyciach konaného dňa 7. februára 2014 v Obyciach (príloha č. 22
zápisnice).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 23/2014 zobrali poslanci OZ na vedomie bez
výhrad.
22. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní OZ a 23. riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obyciach ukončil.
V Obyciach, 7. mája 2014
Overovatelia zápisnice :
PhDr. Božena Dodoková .................................................................
Peter Šlosiar .....................................................................................
Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce
Zapísala : Vlasta Šabová

Uznesenie č. 23/2014
z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 7. mája 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach prerokovalo :
1. Program zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľbu návrhovej komisie
4. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ :
- správu pre OZ o výške dlhu na nájomnom
5. Návrh na opakované uzatvorenie nájomných zmlúv bytový dom II., Obyce, Cintorínska č. 206 :
- Anna Chrenová, byt č. 1
- Helena Žemberyová, Juraj Páleník, byt č. 3
- Marta Petrovičová, byt č. 4
- Juliána Klikáčová, Peter Klikáč, byt č. 5
- Katarína Petrovičová, Jozef Petrovič, byt č. 6
- Lenka Ivaničová, Peter Ivanič, byt č. 7
- Daniela Šabová, Marián Šabo, byt č. 8
- Mgr. Mária Rybanská, RNDr. Ľubomír Rybanský, PhD., byt č. 9
- Darina Drienovská, byt č. 10
- Ivana Ciroková, Lukáš Cirok, byt č. 11
- Ing. Peter Minár, byt č. 12
6. Návrh mesačného nájomného pre bytový dom II. – 12 b. j.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2014
8. Návrh na prehodnotenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce Obyce
9. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 31. 03. 2014
10. Záverečný účet Obce Obyce za rok 2013
11. Návrh hodnotiacej správy programového rozpočtu obce Obyce za rok 2013
12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Obyce za rok 2013
13. Návrh tvorby a čerpania rezervného fondu v roku 2014
14. Úprava rozpočtu Obce Obyce :
- Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2014
15. Individuálnu výročnú správu Obce Obyce za rok 2013
16. Dôvodovú správu a návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
17. Dôvodovú správu a návrh Vnútorného predpisu o zásadách obce Obyce pre tvorbu a použitie
sociálneho fondu
18. Informáciu o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu na výstavbu kanalizácie v obci
19. Informáciu o prípravách na výstavbu novej predajne COOP Jednota, s. d. v Obyciach
20. Plat starostu obce Obyce
21. Určenie úväzku starostu obce na nasledujúce funkčné obdobie
22. Dôvodovú správu a návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do
orgánov samosprávy obcí v roku 2014
23. Žiadosť Občianskeho združenia Drieňovanka, Obyce o finančný príspevok
24. Informáciu postupe prác na výmene svietidiel verejného osvetlenia v obci
25. Informáciu o pripravovanom 12. ročníku Podinoveckých slávností v Obyciach

26. Informáciu o možnosti nahradiť plynové kúrenie za štiepkové
27. Informáciu o predpokladanom výpadku podielových daní
28. Informáciu o brigáde Poľovného združenia v Obyciach na čistení rieky Žitavy
29. Informáciu o znečisťovaní verejných priestranstiev majiteľmi psov
30. Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 23/2014
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. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 31. 03. 2014
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Obyce za rok 2013
4. Úpravu rozpočtu Obce Obyce :
- Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
5. Informáciu o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu na výstavbu kanalizácie
6. Informáciu o prípravách na výstavbu novej predajne COOP Jednota, s. d. v Obyciach
7. Žiadosť Občianskeho združenia Drieňovanka, Obyce o finančný príspevok
8. Informáciu postupe prác na výmene svietidiel verejného osvetlenia v obci
9. Informáciu o pripravovanom 12. ročníku Podinoveckých slávností v Obyciach
10. Informáciu o možnosti nahradiť plynové kúrenie za štiepkové
11. Informáciu o predpokladanom výpadku podielových daní
12. Informáciu o brigáde Poľovného združenia v Obyciach na čistení rieky Žitavy
13. Informáciu o znečisťovaní verejných priestranstiev majiteľmi psov
14. Návrh na uznesenie
B. určuje:
1. Zapisovateľa zápisnice: Vlasta Šabová
2. Overovateľov zápisnice: PhDr. Božena Dodoková, Peter Šlosiar
3. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce od. 01. 05. 2014 : 0,08
4. Pracovný čas hlavného kontrolóra obce od 01. 05. 2014 : 3 hodiny týždenne
5. Vo volebnom období rokov 2014 až 2018 bude starosta obce Obyce vykonávať funkciu v celom
rozsahu (na plný úväzok)
6. V obci Obyce jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
7. Počet 9 poslancov vo volebnom obvode obce Obyce pre voľby do orgánov samosprávy obce
v roku 2014
C. volí:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Radovan Bakaľár, Ing. Cyril Dlhý, František Melenec
D. schvaľuje
1. Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach

2. Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv - bytový dom II., Obyce, Cintorínska č. 206
nasledovne :
- Anna Chrenová, byt č. 1 – nájomná zmluva na 3 roky
- Helena Žemberyová, Juraj Páleník, byt č. 3 – ak nebude vyplatený dlh do 30. 06. 2014 nájomná zmluva na 1 rok; ak bude uhradený dlh do 30. 06. 2014 – nájomná zmluva na 3
roky
- Marta Petrovičová, byt č. 4 – nájomná zmluva na 3 roky
- Juliána Klikáčová, Peter Klikáč, byt č. 5 – nájomná zmluva na 3 roky
- Katarína Petrovičová, Jozef Petrovič, byt č. 6 – nájomná zmluva na 3 roky
- Lenka Ivaničová, Peter Ivanič, byt č. 7 – nájomná zmluva na 3 roky
- Daniela Šabová, Marián Šabo, byt č. 8 – ak nebude vyplatený dlh do 30. 06. 2014 - nájomná
zmluva na 1 rok; ak bude uhradený dlh do 30. 06. 2014 – nájomná zmluva na 3 roky
- Mgr. Mária Rybanská, RNDr. Ľubomír Rybanský, PhD., byt č. 9 – nájomná zmluva na 3
roky
- Darina Drienovská, byt č. 10 – nájomná zmluva na 3 roky
- Ivana Ciroková, Lukáš Cirok, byt č. 11 - nájomná zmluva na 3 roky
- Ing. Peter Minár, byt č. 12 – nájomná zmluva na 1 rok
3. Výšku mesačného nájomného pre nájomné byty v bytovom dome II. – 12 bytových jednotiek vo
výške: 2,33 eur/m2,
- výšku zálohového poplatku za spotrebu vody v bytovom dome II. – 12 bytových jednotiek vo
výške 3,50 eur/osoba,
- výšku zálohového poplatku za spotrebu elektrickej energie za spoločné priestory v bytovom dome
II. – 12 bytových jednotiek vo výške 3,50 eur/osoba.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2014
5. Celoročné hospodárenie obce Obyce za rok 2013 bez výhrad
6. Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Obyce za rok 2013
7. Tvorbu a čerpanie rezervného fondu v roku 2014
8. Úpravu rozpočtu Obce Obyce :
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2014
9. Individuálnu výročnú správu Obce Obyce za rok 2013
10. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
11. Vnútorný predpis o zásadách obce Obyce pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
12. Zvýšenie platu starostu obce na základe § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších
predpisov o 28 %, t.j. na sumu 2 088,96 eur (slovom dvetisíc osemdesiatosem 96/100 eur )
13. Finančný príspevok pre Občianske združenie Drieňovanka Obyce vo výške 400,00 eur a to
formou refundácie výdavkov

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

