Zápisnica
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 6. augusta 2014 v Obyciach
Prítomní: poslanci Obecného zastupiteľstva v Obyciach podľa prezenčnej listiny. Ospravedlnila sa
poslankyňa PhDr. Božena Dodoková a 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. Žiadosti a sťažnosti občanov
6. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 30. 06. 2014
7. Úprava rozpočtu Obce Obyce
8. Správa nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce o overení účtovnej
závierky k 31. 12. 2013
9. Záznam o výsledku finančnej kontroly v rozpočtovej organizácii Základná škola Obyce
10. Konsolidovaná účtovná závierka Obce Obyce za rok 2013
Konsolidovaná výročná správa Obce Obyce za rok 2013
11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi
látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o zbere, preprave a zneškodňovaní biologicky
rozložiteľného odpadu
13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o vylepovaní volebných plagátov na území obce
Obyce
14. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obyce
15. Informácia o postupe prác na pokračovaní výstavby kanalizácie v obci
16. Informácia o postupe prác na výstavbe novej predajne COOP Jednota, s. d. v Obyciach
17. Informácia o postupe prác na výmene svietidiel v obci
18. Informácia o podaní žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na zateplenie fasády
Základnej školy v Obyciach a výmene okien v školskej jedálni
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Návrh na uznesenie
22. Záver
Hlasovanie poslancov za program zasadnutia : za 7 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
1. Otvorenie zasadnutia
24. 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 Františka Melenca a Ing. Radovana Bakaľára.
3. Voľba návrhovej komisie
Do komisie, ktorá vypracuje návrh na uznesenie navrhol starosta obce poslancov Helenu
Filipčíkovú, Štefana Turzu a Ing. Ivana Rubaninského.
Hlasovanie poslancov : za 7 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. Obecný úrad predložil do rokovania správu o neplatičoch nájomného a výške dlhu nájomníkov
(príloha č. 1 zápisnice).
Ekonómka obce skonštatovala, že najväčší problém je s nájomníkmi v bytovom dome II. Mariánom
Šabom a Danielou Šabovou, ich dlźná čiastka na nájomnom je 1 129,22 eur plus nedoplatok na
spotrebe vody 206,55 + 85,07 eur, čo je spolu 291,62 eur. Po odpočítaní dlhu zo zábezpeky zostáva
ešte 113,84 eur, čo nie je už ani na nájom za mesiac august.
Starosta obce skonštatoval, že príjem v rodine je, výzvy na vyplatenie dlhu aj upomienky sa
dlžníkom zasielajú. Dlžníci sporadicky nosia finančné čiastky, problém sa rieši aj s príbuznými
dlžníkov, ktorí tiež prispeli na zníženie dlhu.
Poslanec Ing. I. Rubaninský navrhol, aby sa problém riešil vysťahovaním dlžníkov, tak ako aj pri
neplatičoch v bytovom dome I.
Poslanec Š. Turza skonštatoval, že táto rodina vlastní starší rodinný dom, majú sa kam vysťahovať.
Starosta obce navrhol, aby boli nájomníci Marián a Daniela Šabová vyplatili dlžnú čiastku
najneskôr do 31. 08. 2014, ináč sa budú musieť z prenajatého bytu vysťahovať.
Hlasovanie poslancov : za 5 poslancov ( Ing. Cyril Dlhý, Helena Filipčíková, Ing. Ivan Rubaninský,
Peter Šlosiar a Štefan Turza), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 2 poslanci (František Melenec,
Ing. Radovan Bakaľár).
5. Žiadosti a sťažnosti občanov
A. Zasadnutia OZ sa zúčastnil predseda Pozemkového spoločenstva členov urbárskej a pasienkovej
spoločnosti v Obyciach Ing. Alexander Šabo, ktorý predniesol poslancom OZ návrh na prijatie
darovaných nehnuteľností od štyroch členov urbárskej spoločnosti evidovaných na LV 2012, 2187,
2213, 2214, 2215 a 2216 v podiele 4x4/257-iny (príloha č. 2 až 5 zápisnice).
Ing. A. Šabo vysvetlil poslancom OZ, že v čase keď sa majetko-právne vysporiadavalo vlastníctvo
nehnuteľností členov urbárskej spoločnosti v Obyciach v rokoch 1999 - 2000 prepočítavalo sa
podielové vlastníctvo tak, aby boli podiely rozdelené rovnakým dielom medzi jednotlivých
vlastníkov. Podiely, ktoré boli vlastníctvom nezistených vlastníkov, preto aby sa nedostali na
pozemkový fond, boli pridané ku podielom členom urbárskej spoločnosti, ktorí chcú tieto darovať
obci.
Starosta obce chcel vedieť, či obec ak prijme tieto podiely nebude mať problémy.
Ing. A. Šabo - určite nie, bude to dar, obec tým len získa.

Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ schválili prijatie daru od členov urbárskej a pasienkovej
spoločnosti v Obyciach.
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh : za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania
0 poslancov.
B. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti v Obyciach o pridelenie dotácie na dlažbu okolo
kostola v Obyciach (príloha č. 6 zápisnice).
Starosta obce informoval poslancov, že mal stretnutie s dekanom farnosti, jedná sa o investíciu,
ktorá bude slúžiť občanom, v ktorej obec plánovala pomôcť.
Starosta obce navrhol prispieť na zhotovenie dlažby okolo kostola sumou 2 300,00 eur.
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh : za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania
0 poslancov.
C. Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov, základnej organizácie v Obyciach o dotáciu na činnosť
(príloha č. 7 zápisnice). Príspevok by členovia potrebovali na možnosť návštevy ovocnej škôlky v
Ostarticiach a výstavy záhradkárov v Trenčíne.
Starosta obce navrhol poslancom OZ schváliť príspevok vo výške 200,00 eur.
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh : za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania
0 poslancov.
D. Žiadosť speváckeho súboru Skerešovanka o poskytnutie finančného príspevku (príloha č. 8
zápisnice) na zakúpenie nových topánok a iných doplnkov kroja členov súboru.
Poslanec Ing. R. Bakaľár chcel vedieť, či je možnosť kontroly použitia príspevku.
Účtovníčka obce K. Šlosiarová - každý kto dostane príspevok, musí vydokladovať jeho použitie.
Starosta navrhol poslancom OZ schváliť príspevok vo výške 400,00 eur.
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh : za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania
0 poslancov.
E. Žiadosť Dychovej hudby Obyčanka o finančný príspevok (príloha č. 9 zápisnice) na nákup
notových stojanov.
Starosta obce navrhol poslancom OZ schváliť príspevok vo výške 300,00 eur.
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh : za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania
0 poslancov.
F. Zasadnutia OZ sa osobne zúčastnili aj p. Helena Paulisová a p. Anna Šabová, ktoré zastupovali
Jednotu dôchodcov v Obyciach. Požiadali poslancov OZ o dôstojné priestory na činnosť, aby bývalé
priestory obecného úradu boli pridelené členom jednoty dôchodcov, zároveň by tu mali priestory
členovia Matice slovenskej a súboru Skerešovanka v Obyciach.
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh : za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania
0 poslancov.
G. Na záver tohto bodu starosta obce prečítal oznámenie Štefana Petroviča (príloha č. 10 zápisnice),
s ktorým boli poslanci OZ oboznámení na vlastnú žiadosť p. Petroviča. Oznámenie o nepovolenej
výstavbe oplotenia pri rodinnom dome vo vlastníctve p. Kunikovej zobrali poslanci OZ na vedomie.
6. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 31. 06. 2014
Materiál k tomuto bodu rokovania – Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných
pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 30. 06. 2014 (príloha č. 11 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 06. 08. 2014 boli schválené dve rozpočtové opatrenia. Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 (príloha č.
12 zápisnice), ktorým starosta obce schválil zmenu rozpočtu obce, ktorá sa týkala finančných
prostriedkov, ktoré obec dostáva zo štátneho rozpočtu (finančné prostriedky na voľby, na
zamestnancov podľa § 50j). Poslanci OZ zobrali rozpočtové opatrenie na vedomie.
Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 (príloha č. 13 zápisnice), ktorá sa týkala nerozpočtovaných
finančných prostriedkov, položka kapitálové príjmy sa zvýšila o 90 000,00 eur, ktoré obec dostala z
environmentálneho fondu na výstavbu kanalizácie obce, aby bol rozpočet vyrovnaný aj kapitálové
výdavky sa museli upraviť o 90 000,00 eur. Ďalej sa musela po schválení príspevku pre posilňovňu,
ktorý nebol rozpočtovaný upraviť položka dom smútku o 1 000,00 eur a rozpočtované finančné
prostriedky pre základnú školu vo výške 6 000,00 eur sa prerozdelili na položky mzdy vo výške
3000,00 eur a oprava a údržba budov vo výške 3 000,00 eur.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 7 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
8. Správa nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce o overení účtovnej
závierky k 31. 12. 2013
Správu nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Obyce o overení účtovnej závierky
k 31. 12. 2013 (príloha č. 14 zápisnice) a Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou (príloha č. 15 zápisnice) prečítala účtovníčka obce Katarína Šlosiarová.
V rámci tohto bodu rokovania účtovníčka obce Katarína Šlosiarová oboznámila poslancov OZ aj so
Správou nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Obyce k 31. 12.
2012 (príloha č. 16 zápisnice). Poslanci vzali správy nezávislého audítora a dodatok správy audítora
na vedomie.
9. Záznam o výsledku finančnej kontroly v rozpočtovej organizácii Základná škola Obyce
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly v rozpočtovej organizácii Základná škola, Školská
289, Obyce (príloha č. 17 zápisnice) prečítala účtovníčka obce Katarína Šlosiarová. Poslanci vzali
uvedený materiál na vedomie.
10. Konsolidovaná účtovná závierka Obce Obyce za rok 2013
Konsolidovaná výročná správa Obce Obyce za rok 2013
Materiál k tomuto bodu rokovania – Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej
správy k 31. 12. 2013 (príloha č. 18 zápisnice) a Konsolidovaná výročná správa obce Obyce za rok
2013 (príloha č. 19 zápisnice) dostali poslanci OZ v dostatočnom časovom predstihu na
preštudovanie a pripomienkovanie. Materiál stručne zosumarizovala účtovníčka obce Katarína
Šlosiarová. Poslanci vzali uvedený materiál na vedomie.

11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi
látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
Materiál k tomuto bodu rokovania – Dôvodovú správu a Návrh VZN Obce Obyce č. 2/2014
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania (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 7 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o zbere, preprave a zneškodňovaní biologicky
rozložiteľného odpadu
Materiál k tomuto bodu rokovania – Dôvodovú správu a Návrh VZN Obce Obyce č. 3/2014
o zbere, preprave a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu (príloha č. 21 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 7 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o vylepovaní volebných plagátov na území obce
Obyce
Materiál k tomuto bodu rokovania – Dôvodovú správu a Návrh VZN Obce Obyce č. 4/2014
o vylepovaní volebných plagátov na území obce Obyce (príloha č. 22 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 7 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
V rámci tohto bodu rokovania starosta obce skonštatoval, že vzhľadom na blížiace sa komunálne
voľby je potrebné pre kandidátov vyčleniť priestory na predvolebné akcie. Navrhol nasledovne :
- miestnosti :
kultúrny dom v Obyciach - horná sála KD
školská jedáleň pri základnej škole
- verejné priestranstvá : centrum obce
futbalové ihrisko
areál Žliabok.
Priestory sa poskytnú bezplatne a to len v období volebnej kampane pre voľby do orgánov
samosprávy obce v roku 2014. Priestory a okolité priestranstvá po akcii musí dať organizátor do
pôvodného stavu. Politické strany a nezávislí kandidáti musia pri organizovaní verejných
zhromaždení na podporu svojho kandidáta dôsledne postupovať v zmysle zákona NR SR č. 84/1990
Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie poslancov : za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 1 poslanec (Ing.
Cyril Dlhý).

14. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obyce
Starosta obce informoval poslancov o tom, že sa skončila platnosť Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce Obyce. Legislatíva dáva možnosť poslancom OZ predĺžiť platnosť PHSR
do konca kalendárneho roku.
Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby schválili predĺženie platnosti PHSR v znení Dodatku č. 1
a č. 2 do 31. 12. 2014.
Hlasovanie poslancov za prednesený návrh : za 7 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
15. Informácia o postupe prác na pokračovaní výstavby kanalizácie v obci
Starosta obce informoval poslancov OZ o prácach na výstavbe kanalizácie v obci. Obec musí
preinvestovať na výstavbe kanalizácie dotáciu ministerstva ŽP vo výške 90 000,00 eur a 5% z tejto
sumy z rozpočtu obce. Predpokladaný termín začiatku výstavby je september 2014. Obec v súčasnej
dobe „papierovo“ doťahuje povolenia (na rozkopávku, dopravné značenie atď.). Starosta ďalej
informoval o spoločnom konaní s predstaviteľmi spoločnosti ZvaK, ktorí navrhli, aby obec dala
dopracovať projekty na kanalizačné odbočenia, aby mohli v prípade svojich možností s týmito
pomôcť obci. Navrhli, aby obec opäť žiadala o dotáciu z environmentálneho fondu aj o pomoc od
spoločnosti ZvaK. Starosta skonštatoval, že obec začne konanie na vybudovanie kanalizačných
odbočení v časti od začiatku obce po kostol.
16. Informácia o postupe prác na výstavbe novej predajne COOP Jednota, s.d. v Obyciach
Starosta obce informoval poslancov o prácach na výstavbe novej predajne COOP Jednota, s.d. Stará
predajňa je zbúraná, suť, ktorá zostala na miestach starej budovy pôjde do základov novej predajne.
Pripravuje sa základová doska, zastavaná plocha bude 500 m2, bude obsahovať aj vykladaciu
rampu. So spotrebným družstvom COOP Jednota Nitra obec uzatvorila nájomnú zmluvu, mesačné
nájomné je dohodnuté na 200,00 eur, poplatky za energie na 859,20 eur. V zmluve je dohodnutá aj
podmienky vrátenia priestorov súčasnej predajne do pôvodného stavu. Kresaný kameň, ktorým bola
obložená pôvodná predajňa si zobrala obec pre vlastné potreby, bude sa môcť využiť napr. na
Žliabku.
17. Informácia o postupe prác na výmene svietidiel v obci
Starosta obce informoval poslancov, že pred týždňom bola ukončená výmena svietidiel v obci.
Pôvodné osvetlenie bolo doplnené o 8 svietidiel, plánuje sa pridať svietidlá do areálu ZŠ a MŠ.
Prebieha kontrola svietenia svietidiel, zatiaľ sa našlo jedno, ktoré nesvieti, bude vymenené.
18. Informácia o podaní žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na zateplenie fasády
Základnej školy v Obyciach a výmene okien v školskej jedálni
Starosta obce informoval poslancov, že obec pripravila žiadosti o dotáciu z environmentálneho
fondu na základnú školu a školskú jedáleň. Starosta informoval poslancov o tom, že si dohodol
stretnutie s riaditeľom environmentálneho fondu, aby sa dozvedel čo najviac informácií o možnosti
získať dotácie na pripravované aktivity.

19. Rôzne
A. Poslankyňa Helena Filipčíková chcela vedieť, v akom stave sa nachádza detské ihrisko pri
futbalovom ihrisku.
Starosta obce skonštatoval, že všetky drevené časti ihriska sú ponatierané pestrými farbami,
poškodené časti boli vymenené, vymenili sa aj detské hojdačky, pieskovisko je pravidelne
ošetrované.
Poslankyňa H. Filipčíková kládla predovšetkým dôraz hlavne na to, aby sa viac udržiavala čistota na
ihrisku.
Starosta obce pri tejto príležitosti informoval aj o tom, že bol opravený detský kolotoč pri
bytovkách.
B. Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby sa najbližšie stretli na chate v Jaďovej , niekedy
v piatok koncom septembra, aby mali poslanci možnosť osobne vidieť činnosť Spolku
príležitostných turistov, ktorý majú túto chatu v prenájme.
C. Poslanec Ing. Radovan Bakaľár chcel vedieť ako sa vyriešil problém s vodou pri rodinnom dome
rodiny Zimmermannovej.
Starosta obce – problém sa rieši, starosta sa stretol aj s p. Bachletom, ktorý riešil protipovodňové
opatrenia v obci, aj on si pozrel situáciu. Pán Harbač si postavil na svojom pozemku nad cestou
chatku, vodu si „odrazil“ zo svojho pozemku. Problémová voda vyráža po väčších dažďoch, zatiaľ
sa nevie určiť spôsob akým by sa mohol tento problém vyriešiť.
D. Poslanec Peter Šlosiar informoval poslancov, že spoločne so starostom obce riešil problém
v časti obce Stoky. Ťažbárom, ktorí tam ťažia drevo vytiekol z motora olej priamo nad nádržami
s pitnou vodou. Olej neodstraňovali, ale ho zaorali do zeme, hrozila katastrofa. V súčasnej dobe sa
pitná voda neustále kontroluje, zatiaľ je v poriadku. V ochrannom pásme nádrží s pitnou vodou sa
nesmie ťažiť.
20. Diskusia
Poslanci OZ diskutovali v rámci jednotlivých bodov rokovania, iné príspevky do diskusie
neboli.
21. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Ivan Rubaninský prečítal návrh na uznesenie z 24. riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach konaného dňa 6. augusta 2014 v Obyciach (príloha
č. 23 zápisnice).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 24/2014 zobrali poslanci OZ na vedomie bez
výhrad.

22. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní OZ a 24. riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obyciach ukončil.

V Obyciach, 6. augusta 2014
Overovatelia zápisnice :
Ing. Radovan Bakaľár .................................................................
František Melenec ........................................................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

Zapísala : Vlasta Šabová

Návrh na uznesenie
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 6. augusta 2014 v Obyciach
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach prerokovalo :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

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
- ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom bytu v bytovom dome II. nájomcami
Marián Šabo a Daniela Šabová
Ponuku členov Pozemkového spoločenstva členov urbárskej a pasienkovej spoločnosti
v Obyciach na darovanie časti podielov nehnuteľností v prospech obce Obyce
Žiadosti a sťažnosti občanov :
- Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Obyce – o poskytnutie dotácie na dlažbu okolo
kostola v Obyciach
- Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Obyce – o poskytnutie dotácie na
činnosť ZO SZZ Obyce
- Spevácky súbor Skerešovanka, Obyce – o poskytnutie finančného príspevku
- Dychová hudba Obyčanka, Obyce – o poskytnutie finančného príspevku
- Jednota dôchodcov, Obyce – o poskytnutie priestorov bývalých kancelárií Obecného
úradu v Obyciach
- Štefan Petrovič, Školská 285, Obyce – oznámenie o stavbe oplotenia bez ohlásenia
drobných stavieb
Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej
správy k 30. 06. 2014
Úpravu rozpočtu Obce Obyce
- Rozpočtové opatrenie č. 3/2014
- Rozpočtové opatrenie č. 4/2014
Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce o overení účtovnej závierky
k 31. 12. 2013
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Obyce k 31. 12.
2012
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly v rozpočtovej organizácii Základná škola,
Školská 289, Obyce
Konsolidovanú súvahu účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12. 2013
Konsolidovanú výročnú správu Obce Obyce za rok 2013
Dôvodovú správu a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce č. 2/2014 o ochrane ovzdušia
pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania
Dôvodovú správu a Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce č. 3/2014 o zbere, preprave
a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Dôvodovú správu a Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce č. 4/2014 o vylepovaní
volebných plagátov na území obce Obyce

18. Určenie priestorov na prenájom na volebnú kampaň politických strán a nezávislých kandidátov
vo voľbách do orgánov samosprávy obce a poplatkov za prenájom
19. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obyce
20. Informáciu o postupe prác na pokračovaní výstavby kanalizácie v obci
21. Informáciu o postupe prác na výstavbe novej predajne COOP Jednota, s. d. v Obyciach
22. Informáciu o postupe prác na výmene svietidiel v obci
23.
Informáciu o podaní žiadostí o dotáciu z Environmentálneho fondu na zateplenie fasády
Základnej školy v Obyciach a výmene okien v školskej jedálni
24. Informáciu a udržiavacích prácach a požiadavku na dôslednejšie udržiavanie čistoty detského
ihriska pri futbalovom ihrisku TJ Obyce
25. Návrh na stretnutie poslancov OZ na chate v Jaďovej Obyce
26. Informáciu o prácach na probléme s návalovou vodou na ulici Hlavnej pri areály Žliabok
27. Informáciu o kalamite pri nádržiach s pitnou vodou spôsobenej vytečeným olejom
24. Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 24/2014
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. Oznámenie Štefana Petroviča, Školská č. 285, Obyce o stavbe oplotenia bez ohlásenia drobných
stavieb
3. Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej
správy k 30. 06. 2014
4. Úpravu rozpočtu Obce Obyce – Rozpočtové opatrenie č. 3/2014
5. Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Obyce o overení účtovnej závierky
k 31. 12. 2013
6. Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
7. Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Obyce k 31. 12.
2012
8. Záznam o výsledku finančnej kontroly v rozpočtovej organizácii Základná škola, Školská 289,
Obyce
9. Konsolidovanú účtovnú závierku Obce Obyce za rok 2013
10. Konsolidovanú výročnú správu Obce Obyce za rok 2013
11. Informáciu o postupe prác na pokračovaní výstavby kanalizácie v obci
12. Informáciu o postupe prác na výstavbe novej predajne COOP Jednota, s. d. v Obyciach
13. Informáciu o postupe prác na výmene svietidiel v obci
14. Informáciu o podaní žiadostí o dotáciu z Environmentálneho fondu na zateplenie fasády
Základnej školy v Obyciach a výmene okien v školskej jedálni
15. Informáciu a udržiavacích prácach a požiadavku na dôslednejšie udržiavanie čistoty detského
ihriska pri futbalovom ihrisku TJ Obyce
16. Návrh na stretnutie poslancov OZ na chate v Jaďovej Obyce
17. Informáciu o prácach na probléme s návalovou vodou na ulici Hlavnej pri areály Žliabok
18. 27. Informáciu o kalamite pri nádržiach s pitnou vodou spôsobenej vytečeným olejom
19. Návrh na uznesenie
B. určuje :
1. Zapisovateľa zápisnice: Vlasta Šabová
2. Overovateľov zápisnice: Ing. Radovan Bakaľár, František Melenec
3. Priestory na organizovanie akcií a mítingov súvisiacich s volebnou kampaňou pre voľby do
orgánov samosprávy obce v roku 2014 :
- miestnosti : kultúrny dom v Obyciach - horná sála KD
školská jedáleň pri základnej škole
- verejné priestranstvá :
centrum obce
futbalové ihrisko
areál Žliabok.

Priestory sa poskytujú bezplatne a to len v období volebnej kampane pre voľby do orgánov
samosprávy obce v roku 2014. Priestory a okolité priestranstvá po akcii musí dať organizátor do
pôvodného stavu. Politické strany a nezávislí kandidáti musia pri organizovaní verejných
zhromaždení na podporu svojho kandidáta dôsledne postupovať v zmysle zákona NR SR č. 84/1990
Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.
C. volí :
1. Návrhovú komisiu : Helena Filipčíková, Štefan Turza a Ing. Ivan Rubaninský
D. schvaľuje :
1. Program zasadnutia
2. Ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom bytu v bytovom dome II. nájomcami Marián Šabo
a Daniela Šabová ku dňu 31. 08. 2014 v prípade, že nájomníci nevyplatia do tohto dátumu dlžnú
čiastku na nájomnom
3. Ponuku členov Pozemkového spoločenstva členov urbárskej a pasienkovej spoločnosti
v Obyciach na darovanie časti podielov nehnuteľností v prospech Obce Obyce
4. Finančný príspevok pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Obyce na dlažbu okolo kostola v
Obyciach vo výške 2 300,00 eur
5. Finančný príspevok pre Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Obyce na činnosť
ZO SZZ Obyce vo výške 200,00 eur
6. Finančný príspevok pre spevácky súbor Skerešovanka, Obyce vo výške 400,00 eur
7. Finančný príspevok pre dychovú hudbu Obyčanka, Obyce vo výške 300,00 eur
8. Poskytnutie priestorov bývalých kancelárií Obecného úradu v Obyciach na Cintorínskej ul. č.
229, Obyce pre členov Jednoty dôchodcov Obyce, Matice slovenskej Obyce a speváckeho
súboru Skerešovanka
9. Úpravu rozpočtu obce Obyce - Rozpočtové opatrenie č. 4/2014
10. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce č. 2/2014 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi
látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce č. 3/2014 o zbere, preprave a zneškodňovaní
biologicky rozložiteľného odpadu
12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce č. 4/2014 o vylepovaní volebných plagátov na území
obce Obyce
13. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Obyce v znení
Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 do 31. 12. 2014

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

