Zápisnica
z 26. riadneho zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 12. novembra 2014 v Obyciach
Prítomní: poslanci Obecného zastupiteľstva v Obyciach podľa prezenčnej listiny.
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. 09. 2014
7. Úprava rozpočtu Obce Obyce
8. Rozpočet obce Obyce na roky 2015 - 2017
9. Záznam o výsledku finančnej kontroly
10. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov
11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok
2015
12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
13. Dodatok č. 8 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Obyce č. 4/2009
14. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o financovaní materskej školy a školských
zariadení na území obce Obyce
15. Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva pre obec Obyce
16. Vnútorná smernica obce Obyce o zostavení konsolidovanej účtovnej závierky
17. Vnútorný predpis o verejnom obstarávaní zákaziek v podmienkach obce Obyce
18. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Obyce a členov orgánov
zriadených obecným zastupiteľstvom
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Návrh na uznesenie
22. Záver
Hlasovanie poslancov za program zasadnutia : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
1. Otvorenie zasadnutia
26. 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 Ing. Cyrila
Dlhého, PHDr. Boženu Dodokovú a RNDr. Máriu Hreškovú.
Hlasovanie poslancov : za 9 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).
Starosta obce skonštatoval, že najväčší dlžník Daniela Šabová od posledného zasadnutia OZ
zaplatila na nájomnom 320,00 eur. Je to pozitívne plnenie, dlh sa mierne znižuje. Momentálne
je v rodine zlá finančná situácia z dôvodu úmrtia manžela p. Šabovej, pána Mariána Šabu.
5. Žiadosti a sťažnosti občanov
A. Žiadosti o opakované žiadosti o uzatvorenie nájomnej zmluvy :
- Martin Valkovič, Zuzana Valkovičová, bytový dom I., byt č. 8 (príloha č. 2 zápisnice),
- Ing. Július Baťo, Mgr. Eva Baťová, bytový dom I., byt č. 10 (príloha č. 3 zápisnice).
Poslanci OZ prehodnotili plnenie platných nájomných zmlúv, ďalej príjem domácností za rok
2013.
Návrh na hlasovanie :
- Martin Valkovič, Zuzana Valkovičová, byt č. 8 – príjem domácnosti za rok 2013 presahuje
3,5-násobok životného minima, preto nájomná zmluva na 1 rok,
- Ing. Július Baťo, Mgr. Eva Baťová, byt č. 10 – príjem domácnosti za rok 2013 presahuje 3,5násobok životného minima, preto nájomná zmluva na 1 rok.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
B. Žiadosť Petra Kociana, Partizánska č. 369, Obyce o vydanie súhlasu na umiestnenie
prevádzkárne Stolárska dielňa InEx – wood a schválenie prevádzkových hodín prevádzkárne
(príloha č. 4 zápisnice).
Starosta obce informoval poslancov, že sa jedná o priestory bývalej maštale na ulici Hlavnej
súp. č. 596 v areály bývalého poľnohospodárskeho družstva, v ktorých žiadateľ plánuje
umiestniť stolársku dielňu. Ku žiadosti sú priložené všetky doklady, revízne správy
a vyjadrenia.

Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ súhlasili s umiestnením prevádzkárne stolárskej dielne
v priestoroch bývalého poľnohospodárskeho družstva.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
Prevádzkové hodiny prevádzkárne podľa návrhu žiadateľa :
Pondelok
7,30 – 16,00 hod.
Utorok
7,30 – 16,00 hod.
Streda
7,30 – 16,00 hod.
Štvrtok
7,30 – 16,00 hod.
Piatok
7,30 – 16,00 hod.
Sobota
zatvorené
Nedeľa
zatvorené.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
6. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 30. 09. 2014
Materiál k tomuto bodu rokovania – Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných
pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 30. 09. 2014 (príloha č. 5 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. 2014 bolo starostom obce schválené rozpočtové opatrenie č. 5/2014 (príloha č. 6
zápisnice), ktorá sa týkala finančných prostriedkov, ktoré obec získala zo štátneho rozpočtu
(Nitriansky samosprávny kraj a ÚPSVaR Nitra) v celkovej sume 595,80 eur. Úprava bola
zrealizovaná v príjmovej a zároveň aj vo výdavkovej časti rozpočtu obce.
Poslanci OZ zobrali rozpočtové opatrenie 5/2014 na vedomie.
8. Rozpočet obce Obyce na roky 2015 – 2017
Starosta obce predložil do rokovania materiál (príloha č. 7 zápisnice), ktorým navrhol
poslancom OZ, aby sa zostavením rozpočtu obce zaoberali už novozvolení poslanci OZ
a starosta obce po komunálnych voľbách. Pokiaľ by rozpočet obce nebol schválený do konca
kalendárneho roka, obec by vstúpila do rozpočtového provizória.
Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby schválili hospodárenie obce v roku 2015 podľa
rozpočtového provizória na obdobie od 1. januára 2015 do schválenia rozpočtu obce Obyce na
rok 2015.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.

9. Záznam o výsledku finančnej kontroly
Záznam hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly prečítala účtovníčka obce
K. Šlosiarová (príloha č. 8 zápisnice).
Poslanci OZ zobrali záznam hlavnej kontrolórky na vedomie.
10. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov
Príkaz starostu obce Obyce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov predniesol starosta obce (príloha č. 9 zápisnice).
Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ predložený návrh schválili.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok
2015
Materiál k tomuto bodu rokovania – dôvodovú správu a návrh VZN o dani z nehnuteľností na
rok 2015 (príloha č. 10 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 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Materiál k tomuto bodu rokovania – dôvodovú správu a návrh VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (príloha č. 11 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 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
13. Dodatok č. 8 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Obyce č. 4/2009
Materiál k tomuto bodu rokovania – dôvodovú správu a návrh Dodatku č. 8 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. 12 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 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
14. Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o financovaní materskej školy a školských
zariadení na území obce Obyce
Materiál k tomuto bodu rokovania – dôvodovú správu a návrh VZN o financovaní materskej
školy a školských zariadení na území obce Obyce (príloha č. 13 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 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
15. Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva pre obec Obyce
Materiál k tomuto bodu rokovania – Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva pre obec Obyce
č. 3/2014 (príloha č. 14 zápisnice) dostali poslanci OZ v dostatočnom časovom predstihu na
preštudovanie a pripomienkovanie. Zmeny stručne zosumarizovala účtovníčka obce p. Katarína
Šlosiarová.
Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva zobrali poslanci OZ na vedomie bez pripomienok.
16. Vnútorná smernica obce Obyce o zostavení konsolidovanej účtovnej závierky
Materiál k tomuto bodu rokovania – Vnútornú smernicu obce Obyce č. 4/2014 o zostavení
konsolidovanej účtovnej závierky (príloha č. 15 zápisnice) dostali poslanci OZ v dostatočnom
časovom predstihu na preštudovanie a pripomienkovanie. Vnútornú smernicu stručne
zosumarizovala účtovníčka obce p. Katarína Šlosiarová.
Vnútornú smernicu o zostavení konsolidovanej účtovnej závierky zobrali poslanci OZ na
vedomie bez pripomienok.
17. Vnútorný predpis o verejnom obstarávaní zákaziek v podmienkach obce Obyce
Materiál k tomuto bodu rokovania – Vnútorný predpis – smernicu č. 2/2014 o verejnom
obstarávaní zákaziek v podmienkach obce Obyce (príloha č. 16 zápisnice) dostali poslanci OZ
v dostatočnom časovom predstihu na preštudovanie a pripomienkovanie. Zmeny v smernici
stručne zosumarizovala pracovníčka obce V. Šabová.
Vnútorný predpis – Smernicu č. 2/2014 o verejnom obstarávaní zákaziek v podmienkach obce
Obyce zobrali poslanci OZ na vedomie bez pripomienok.
18. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Obyce a členov orgánov
zriadených obecným zastupiteľstvom
Materiál k tomuto bodu rokovania – dôvodovú správu a návrh Zásad odmeňovania poslancov
OZ obce Obyce a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom (príloha č. 17

zápisnice) dostali poslanci OZ v dostatočnom časovom predstihu na preštudovanie a
pripomienkovanie. Zmeny v návrhu zásad stručne zosumarizovala pracovníčka obce V. Šabová.
Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ predložený návrh schválili.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
V rámci tohto bodu rokovania starosta obce predniesol na rokovanie návrh starostu obce na
poskytnutie odmeny poslancom OZ v Obyciach (príloha č. 18 zápisnice). Návrh bol
prerokovaný aj s Radou pri OZ v Obyciach, starosta obce navrhol odmenu vo výške 200,00 eur
každému poslancovi OZ.
Poslanci rokovaním a vzájomnou dohodou upravili výšku odmeny na 250,00 eur na jedného
poslanca. S týmto návrhom súhlasil aj starosta obce a navrhol poslancom OZ odmenu vo výške
250,00 eur na poslancca schváliť.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
19. Rôzne
A. Pracovníčka obce V. Šabová vzhľadom na blížiace sa komunálne voľby predniesla
poslancom OZ návrh na vyplatenie náhrady mzdy starostovi obce za nevyčerpanú dovolenku
v kalendárnom roku 2014 (príloha č. 19 zápisnice). Skonštatovala, že pre veľký počet
pracovných úloh si starosta obce nemohol vyčerpať dovolenku v roku 2014.
Poslanec Š. Turza navrhol, aby si starosta obce ešte do konca volebného obdobia vyčerpal čo
najviac dovolenky a čo nestihne vyčerpať sa mu potom preplatí.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
B. Poslankyňa OZ Helena Filipčíková predniesla poslancom OZ návrh na vyplatenie odmeny
starostovi obce za pracovný výkon v roku 2014.
Poslanec Ing. Cyril Dlhý skonštatoval, že týmto návrhom sa zaoberala aj Rada pri OZ.
Starosta obce zastavil diskusiu na túto tému svojim vyhlásením o tom, že sa vzdáva svojej
odmeny hlavne z dôvodu, že obec nemá dostatok finančných prostriedkov.
C. Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na výrub stromov na pozemkoch vo
vlastníctve obce a to na ulici Hlavnej a ulici Kostolnej. Jedná sa o :
- 2 ks jedľa biela, ul. Hlavná pred rodinným domom súp. č. 144, parc. č. 408/1, obvod stromu
125 cm a 150 cm,
- 1 kmeň lipa, ul. Kostolná pred rodinným domom súp. č. 490, parc. č. 410/1, obvod stromu 150
cm.
Poslanci OZ skonštatovali, že sa jedná o stromy, ktoré ohrozujú zdravie a život občanov a ich
majetok. Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ predložený návrh schválili.
Hlasovanie poslancov za predložený návrh : za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 1 poslanec (Ing. Cyril Dlhý).
D. Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že bola ukončená ďalšia fáza výstavby
kanalizácie v obci. Vybudovala sa hlavná trasa po poľnohospodárske družstvo a dve odbočenia

kanalizácie. Šachty majú ťažké poklopy, cesta je dobre zaasfaltovaná. Obec opäť žiada financie
z environfondu a taktiež aj iných zdrojov.
Poslanec Ing. Cyril Dlhý upozornil, že z poklopu kanalizácie pred obcou Machulince neustále
vyteká voda.
Starosta obce skonštatoval, že bol tento problém riešený so spoločnosťou HYDRO, zistilo sa, že
spoje netesnili a keď stúpla voda v Žitave, tak začala voda vytekať aj cez poklop. Problém bol
odstránený.
E. Starosta obce ďalej informoval poslancov OZ, že predajňa COOP Jednota s.d. nebude do
konca tohto roka dokončená, predpokladaný termín je začiatok februára 2015. Nájomná zmluva
na prenájom priestorov v kultúrnom dome bola predĺžená do 31. 01. 2015.
F. Starosta obce informoval poslancov, že podpísal dodatok č. 1 ku zmluve o nájme rekreačnej
chaty v Jaďovej s nájomcom Spolkom príležitostných turistov, ktorým sa predĺžila doba nájmu
tejto chaty na obdobie ďalších 5 rokov.
20. Diskusia
Poslanci OZ diskutovali v rámci jednotlivých bodov rokovania, iné príspevky do diskusie
neboli.
21. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie Ing. Cyril Dlhý prečítal návrh na uznesenie z 26. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Obyciach konaného dňa 12. novembra 2014 v Obyciach (príloha č.
20 zápisnice).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 26/2014 zobrali poslanci OZ na vedomie bez
výhrad.
22. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní OZ a 26. riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obyciach ukončil.
V Obyciach, 12. novembra 2014
Overovatelia zápisnice :
František Melenec ..........................................................
Ing. Radovan Bakaľár .....................................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce
Zapísala : Vlasta Šabová

Uznesenie
z 26. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 12. novembra 2014 v Obyciach

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom 26. zasadnutí
prerokovalo:
1.
2.
3.
4.
5.

Program zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Voľbu návrhovej komisie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ :
- správu o výške dlhu na nájomnom k 01. 11. 2014
- správu o zaplatenom dlžnom nájomnom – Daniela Šabová, nájomca bytu č. 8 v
bytovom dome II.
6. Žiadosti občanov :
- žiadosť Ing. Július Baťo a Mgr. Eva Baťová, nájomcovia bytu č. 10 v bytovom
dome I. – o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy
- žiadosť Martin Valkovič a Zuzana Valkovičová, nájomcovia bytu č. 8 v bytovom
dome I. – o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy
- Peter Kocian, Partizánska č. 369, Obyce – o vydanie súhlasu na umiestnenie
prevádzkárne Stolárska dielňa InEx – wood a schválenie prevádzkových hodín
prevádzkárne
7. Prehľad čerpania rozpočtu obce Obyce k 30. 09. 2014 – Finančný výkaz o plnení
rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 30. 09.
2014
8. Úpravu rozpočtu Obce Obyce – Rozpočtové opatrenie č. 5/2014
9. Rozpočet obce Obyce na roky 2015 – 2017
10. Dôvodovú správu a návrh starostu obce na schválenie rozpočtového provizória Obce
Obyce na obdobie od 1. januára 2015 do schválenia rozpočtu Obce Obyce na rok 2015
11. Záznam o výsledku finančnej kontroly – kontrolovaný subjekt Obec Obyce, obdobie júl
2014 – september 2014
12. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov
13. Dôvodovú správu a návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce č. 6/2014
o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2015
14. Dôvodovú správu a návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Obyce č. 7/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Obyce
15. Dôvodovú správu a návrh Dodatku č. 8 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Obyce 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

16. Dôvodovú správu a návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Obyce č. 5/2014
o financovaní materskej školy a školských zariadení na území obce Obyce
17. Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva pre obec Obyce č. 3/2014
18. Vnútornú smernicu obce Obyce č. 4/2014 o zostavení konsolidovanej účtovnej závierky
19. Vnútorný predpis – Smernicu č. 2/2014 o verejnom obstarávaní zákaziek
v podmienkach obce Obyce
20. Dôvodovú správu a návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Obyce a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom
21. Návrh starostu obce na poskytnutie odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva
v Obyciach
22. Návrh na vyplatenie náhrady mzdy starostovi obce za nevyčerpanú dovolenku
v kalendárnom roku 2014
23. Návrh na odmenu starostovi obce
24. Návrh na výrub stromov v obci
25. Informáciu o ukončení výstavby časti kanalizácie v obci
26. Informáciu o predĺžení nájomnej zmluvy so spotrebným družstvom COOP Jednota s. d.
Nitra na priestory v kultúrnom dome v Obyciach
27. Informáciu o podpísaní Dodatku č. 1 ku zmluve o nájme rekreačnej chaty v Jaďovej
s predsedom združenia Spolok príležitostných turistov
28. Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
A. berie na vedomie :
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ :
- správu o výške dlhu na nájomnom k 01. 11. 2014
- správu o zaplatenom dlžnom nájomnom – Daniela Šabová, nájomca bytu č. 8 v
bytovom dome II.
2. Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu
verejnej správy k 30. 09. 2014
3. Rozpočtové opatrenie č. 5/2014
4. Záznam o výsledku finančnej kontroly – kontrolovaný subjekt Obec Obyce, obdobie júl
2014 – september 2014
5. Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva pre obec Obyce č. 3/2014
6. Vnútornú smernicu obce Obyce č. 4/2014 o zostavení konsolidovanej účtovnej závierky
7. Vnútorný predpis – Smernicu č. 2/2014 o verejnom obstarávaní zákaziek v podmienkach
obce Obyce
8. Vzdanie sa nároku starostu obce na odmenu za pracovný výkon v roku 2014
9. Informáciu o ukončení výstavby časti kanalizácie v obci
10. Informáciu o predĺžení nájomnej zmluvy so spotrebným družstvom COOP Jednota s. d.
Nitra na priestory v kultúrnom dome v Obyciach do 31. 01. 2015
11. Informáciu o podpísaní Dodatku č. 1 ku zmluve o nájme rekreačnej chaty v Jaďovej
s predsedom združenia Spolok príležitostných turistov
12. Návrh na uznesenie
B. určuje :
1. Zapisovateľa zápisnice : Vlasta Šabová
2. Overovateľov zápisnice : František Melenec, Ing. Radovan Bakaľár
C. volí :
1. Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Cyril Dlhý, PhDr. Božena Dodoková a RNDr. Mária
Hrašková
D. súhlasí :
1. s umiestnením prevádzkárne Stolárska dielňa InEx – wood, vlastníka Peter Kocian,
Partizánska č. 369, Obyce v bývalom areály poľnohospodárskeho družstva, Hlavná súp. č.
596 na vykonávanie stolárskych služieb

E. konštatuje, že :
1. starosta obce si nemohol vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku 2014 pre veľký počet
pracovných úloh
F. schvaľuje :
1. Program zasadnutia
2. Uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s nájomníkmi bytu č. 10, bytový dom I. Obyce, Ing.
Július Baťo a Mgr. Eva Baťová na obdobie od 15. 12. 2014 do 14. 12. 2015
3. Uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s nájomníkmi bytu č. 8, bytový dom I. Obyce, Martin
Valkovič a Zuzana Valkovičová na obdobie od 15. 12. 2014 do 14. 12. 2015
4. Prevádzkové hodiny prevádzkárne Stolárska dielňa InEx – wood, so sídlom Hlavná č. 596,
Obyce, vlastníka Peter Kocian, Partizánska č. 369, Obyce v pracovných dňoch pondelok až
piatok v čase od 7,00 hod. do 16,00 hod.
5. Hospodárenie Obce Obyce v roku 2015 podľa rozpočtového provizória v súlade s § 11 ods.
1 a 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na obdobie od 1. januára 2015 do schválenia rozpočtu Obce
Obyce na rok 2015
6. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov
7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce č. 6/2014 o dani z nehnuteľností na kalendárny
rok 2015
8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Obyce
9. Dodatok č. 8 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Obyce 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
10. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce č. 5/2014 o financovaní materskej školy
a školských zariadení na území obce Obyce
11. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Obyce a členov orgánov
zriadených obecným zastupiteľstvom
12. Odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva v Obyciach za kvalitný výkon funkcie
poslanca Obecného zastupiteľstva v Obyciach vo volebnom období rokov 2011 až 2014
v sume 250,00 eur každému poslancovi OZ
13. Vyplatiť starostovi obce náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku v kalendárnom roku
2014
14. Výrub stromov na pozemkoch vo vlastníctve obce :
- 2 ks jedľa biela, ul. Hlavná pred rodinným domom súp. č. 144, parc. č. 408/1,
obvod stromu 125 cm a 150 cm
- 1 kmeň lipa, ul. Kostolná pred rodinným domom súp. č. 490, parc. č. 410/1, obvod
stromu 150 cm

G. ukladá :
1. Obecnému úradu v Obyciach vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku
v kalendárnom roku 2014 vo výplatnom termíne miezd za mesiac december 2014
H. neprijalo uznesenie :
1. k bodu : Rozpočet obce Obyce na roky 2015 - 2017

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

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

